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POVZETEK 

V teoretičnem delu najprej predstavim obravnavo svetlobe po načelih geometrijske in 

valovne optike ter kvantne mehanike. Opišem fluorescenco, odboj, absorpcijo,  

Rayleighovo sipanje svetlobe in uporabljena svetila. Nadaljujem z zgradbo očesa, 

receptorji v očesu in njihovo spektralno občutljivostjo. Predstavim povezavo med 

spektrom svetlobe in zaznano barvo. Izpostavim razliko med fizikalno definicijo in 

vsakdanjo rabo izrazov črno, belo in sivo telo. Opišem dva sistema za kvantitativno 

vrednotenje barv in omenim težave pri digitalni reprodukciji barv ter reprodukciji pri 

tisku. Teoretični del zaključim s predstavitvijo instrumentov, ki sem jih uporabil za 

merjenje temperature žarilne nitke in spektrov svetlobe. V empiričnem delu umerim 

spektrometer in izmerim spektre svetlobe, ki se odbijejo od obarvanih površin, ter 

spektre vpadne svetlobe. Na podlagi izmerjenih spektrov analiziram povezavo med 

vpadno in odbito svetlobo. Na podlagi spektra vpadne svetlobe in odbojnosti vzorca 

napovem zaznano barvo. Praktično uporabo znanja prikažem pri vplivu svetil na barve 

predmetov v prostoru. Nadaljujem z obravnavo barv v učnih načrtih za osnovno ter 

srednje šole, raziskujem zakoreninjene predstave o zaznavi barv, ki so prisotne med 

dijaki, in pripravim poskus, pri katerem različno obarvane predmete osvetljujem s 

svetlobo različnih barv. Uspešnost slednjega pri poglabljanju razumevanja pojavov 

povezanih z barvami testiram v šoli. 

 

Ključne besede: barva, barvilo, oko, svetloba, spekter, svetila, zakoreninjene 

predstave, poskus 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part of my thesis, I first present geometrical, wave and quantum 

models of light. I describe fluorescence, reflection, absorption, Rayleigh scattering of 

light and utilised light sources. I further describe the structure of the human eye, the 

photoreceptors inside, their spectral sensitivity and the correlation between the light 

spectrum and the observed colour. I expose the difference between the physical 

definition and everyday use of terms black, white and grey body. I describe two 

systems for quantitative analysis of colour and problems that appear in digital and 

physical colour reproduction at printing. I finish the theoretical part by describing the 

instruments that I use for measuring the temperature of tungsten filament and light 

spectra of light bulbs. In the experimental part of my thesis, I calibrate the spectrometer 

and measure the spectrum of incident light and light that has reflected off a coloured 

surface. By using the measured spectrum, I analyse the correlation between incident 

and reflected light and calculate the surface reflectance. For demonstration of practical 

use, I predict the colour of an object by knowing incident light and the applied pigment. 

I revive curriculum for primary and high school science and physics classes. Then I 

study incomplete perceptions and misconceptions about colour detection among high 

school students. I design an experiment in which different colours of light illuminate 

different coloured objects. I test the effectiveness of this experiment for improving 

understanding of colour detection in high school. 

 

Key words: colour, pigment, human eye, light, light spectrum, light sources, 

misconceptions, experiment 
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1 UVOD 

Barve nas spremljajo na vsakem koraku in svet naredijo veliko lepši. Ko kupujemo 

obleke, pohištvo, umetniška dela ipd., si jih dobro ogledamo in barva je običajno eno 

glavnih meril pri odločitvi o nakupu. Le malokdo pa se vpraša, ali bo kupljeni predmet 

vedno videti enake barve. Ali bo nova omarica tudi doma izgledala natanko tako, kot 

je v trgovini? Odgovor je ne.  

Čeprav se nam barve zdijo nekaj povsem vsakdanjega, pa je zaznava barv zelo 

zapleten proces, pri katerem oko zazna svetlobo, možgani pa na podlagi slednje 

ustvarijo sliko.  

V tem delu se bom osredotočil na vpliv svetlobe na zaznano barvo. Najprej moramo 

dobro poznati svetlobo in z njo povezane pojave, kot so odboj, absorpcija, sipanje 

svetlobe, fluorescenca …, s tem bom tudi začel teoretični del. V njem bom predstavil 

vse vire svetlobe, ki jih bom uporabil, in značilnosti svetlobe, ki jo oddajajo. Nato bom 

predstavil oko kot instrument, s katerim ljudje zaznavamo svetlobo. Predstavil bom tudi 

povezavo med spektrom svetlobe in zaznano barvo ter s tem povezan zanimiv pojav, 

imenovan metamerizem. Izpostavil bom razliko med fizikalno definicijo in splošno rabo 

izrazov črno, belo ter sivo telo. Na koncu teoretičnega dela bom predstavil tudi 

instrumente, ki jih bom uporabil v empiričnem delu. 

Na začetku tega sem umeril spektrometer in z njim izmeril spektre svetlobe, ki se je 

odbila od obarvanih vzorcev, ko sem jih osvetlil z vijolično svetlečo diodo, sončno 

svetlobo in halogensko žarnico. Analiziral sem delovanje barvil in vpliv vpadne 

svetlobe na zaznano barvo. V nadaljevanju sem spekter odbite svetlobe predstavil kot 

produkt spektra vpadne svetlobe in odbojnosti površine. Prikazal sem tudi nekaj 

praktičnih primerov uporabe te ugotovitve. 

V zadnjem delu me je zanimalo, ali so med dijaki o zaznavi barv prisotne nepopolne 

in/ali napačne predstave. V ta namen sem med njimi izvedel anketo. Odkrite napačne 

oz. nepopolne predstave so služile kot osnova za pripravo eksperimenta, s katerim jih 

lahko odpravimo. To je osvetljevanje barvnih listov papirja z različnimi svetlobami, ki 

ga lahko učitelji izvajajo frontalno ali pa ga učenci izvedejo bodisi sami bodisi v skupini. 

Za konec sem predstavljeni poskus izvedel v šoli in tako testiral njihovo učinkovitost. 

 

  



2 

 

2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 TERMINOLOGIJA 

Za razumevanje in uspešno branje tega dela je potrebno poznati razliko med izrazoma 

barva in barvilo. 

 Barva je način zaznave vidne svetlobe, ki vpade v človeško oko. Zavestna 

zaznava barve se odvije v možganih.  

 Barvilo je snov, ki nekatere valovne dolžine svetlobe absorbira bolje od ostalih.  

V literaturi srečamo tudi izraz monokromatska svetloba. To je svetloba, ki ima eno 

samo valovno dolžino. V spektru take svetlobe je ena sama črta z natančno določeno 

valovno dolžino. Dobra približka monokromatske svetlobe sta svetloba, ki jo oddajajo 

natrijeve svetilke, in laserska svetloba. Kljub temu da svetlobo svetlečih diod zaznamo 

kot svetlobo ene barve, pa to ni monokromatska svetloba! [1]  

 

2.2 KAJ JE SVETLOBA 

Svetlobo lahko definiramo kot elektromagnetno valovanje ali pa privzamemo, da je 

sestavljena iz delčkov (fotonov). Obravnavamo jo lahko na več načinov. [2] 

 

2.2.1 GEOMETRIJSKA OPTIKA 

Najenostavnejši način je obravnava svetlobe po načelih geometrijske optike.  Osnovna 

predpostavka te teorije je Fermatovo načelo, ki pravi, da svetloba med dvema točkama 

potuje po poti, za katero porabi najmanj časa. Geometrijska optika se izkaže za 

uporabno, kadar je valovna dolžina svetlobe mnogo krajša od objektov, skozi katere 

svetloba potuje, odmiki in kotni odkloni svetlobe od optične osi pa so majhni. Pot 

svetlobe ponazorimo z žarki. Z geometrijsko optiko lepo ponazorimo osnovne optične 

pojave, kot sta lom in odboj svetlobe (glej sliko 1), ter delovanje osnovnih optičnih 

naprav in pripomočkov, kot so lupa, daljnogled, optični mikroskop …  
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Slika 1: Lom in odboj svetlobe predstavljena z geometrijsko optiko. [3] 

Z geometrijsko optiko pa ne moremo razložiti pojavov, kot sta uklon in interferenca 

svetlobe. Tudi zaznave svetlobe v očesu ne moremo razložiti, nam bo pa vseeno v 

pomoč za ponazoritev poti svetlobe. [2], [4] 

 

2.2.2 VALOVNA OPTIKA 

Valovna optika svetlobo obravnava kot elektromagnetno valovanje. Električno polje (E) 

niha v smeri, ki je pravokotna na smer širjenja valovanja (z). Smer nihanja magnetnega 

polja (B) je v vsakem trenutku hkrati pravokotna na smer širjenja valovanja in smer 

nihanja električnega polja ter je tako z njima natančno določena. Nihanje električnega 

in magnetnega polja je v fazi. Na sliki 2 je svetloba prikazana kot elektromagnetno 

valovanje. Z λ je označena valovna dolžina. 

Če lahko predvidimo, kako se s časom spreminja smer nihanja električnega polja (in 

posledično magnetnega polja), je to polarizirano elektromagnetno valovanje. Če 

električno in magnetno polje ves čas nihata v eni dimenziji (po premici), gre za linearno 

polarizirano valovanje, kakršno je prikazano na sliki 2. S superpozicijo dveh linearno 

polariziranih valovanj, katerih fazni zamik ni večkratnik π, dobimo eliptično polarizirano 

valovanje, saj konici vektorjev električnega in magnetnega polja opisujeta elipso. V 

posebnem primeru, ko sta amplitudi nihanja električnega (in magnetnega) polja enaki, 

fazni zamik pa 
𝜋

2
, govorimo o krožno polariziranem valovanju, saj konici vektorjev 

električnega in magnetnega polja opisujeta krožnico. Če električno polje poljubno niha 

v vse smeri, časovne odvisnosti nihanja pa ni možno predvideti, govorimo o 

nepolariziranem valovanju. Na sliki 3 je prikazan primer nepolariziranega valovanja. 

Zaradi boljše preglednosti je prikazano samo nihanje električnega, ne pa tudi nanj 

pravokotnega magnetnega polja. Večina svetlobe, ki pride v naše oči, je 

nepolarizirana. [2], [5] 
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Slika 2: Primer linearno polariziranega elektromagnetnega valovanja. [5] 

 

 

Slika 3: Primer nepolariziranega elektromagnetnega valovanja. [6] 

Literatura ni povsem enotna glede tega, katere valovne dolžine svetlobe zaznajo 

človeške oči. Več o tem v razdelku 2.5.2. Privzel bom, da ljudje dobro zaznamo 

svetlobo z valovno dolžino med 400 nm in 700 nm. Obstaja pa tudi svetloba z drugimi 

valovnimi dolžinami. Delitev svetlobe glede na valovno dolžino je predstavljena na sliki 

4. 
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Slika 4: Poimenovanje elektromagnetnih valovanj glede na valovno dolžino. [7] 

Svetlobo, ki ima valovno dolžino krajšo od 400 nm, imenujemo ultravijolična in je za 

ljudi škodljiva, saj povzroča opekline. Ultravijolične svetilke se uporabljajo tudi v 

prostorih, kot so skladišča, laminariji …, kjer pripomorejo k ohranjanju biološke čistosti 

prostora. Žarke X uporabljamo v rentgenskih napravah in že predstavljajo ionizirajoče 

sevanje, izpostavljenost žarkom gama pa ima za ljudi najhujše posledice. 

Svetlobi, ki ima valovno dolžino daljšo od 700 nm, pravimo infrardeča. Vsa telesa, ki 

imajo temperaturo višjo od 0 K, (po Stefanovem zakonu) oddajajo (tudi) infrardečo 

svetlobo, ki je ljudje sicer ne vidimo, jo pa lahko v določenih primerih občutimo kot 

toploto. Lep primer je vroča kuhalna plošča. Čeprav je siva, lahko čutimo, da oddaja 

toploto, ki je v resnici infrardeča svetloba. Ko se plošča ohladi, še vedno oddaja 

infrardečo svetlobo, a je ljudje ne zaznamo. Prav tako ne zaznamo radijskih valov, 

signala prenosnega telefona … Kot je razvidno s slike 4, infrardečo svetlobo 

uporabljamo tudi v komunikacijski tehnologiji. Sta pa obe vrsti svetlobe uporabni še na 
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enem področju. Astronomi so z opazovanjem vesolja v ultravijolični in infrardeči 

svetlobi prišli do veliko odkritij, ki jih ni možno opaziti v vidni svetlobi. Opazovanja v 

ultravijolični svetlobi potekajo s pomočjo satelitov nad Zemljino atmosfero, opazovanja 

v infrardeči svetlobi pa potekajo tako s sateliti kot tudi z radijskimi teleskopi na površju 

Zemlje. Seveda opazovanja vesolja potekajo v celotnem spektru elektromagnetnega 

valovanja, od sevanja gama do radijskih valov. 

Ker je na sliki 4 uporabljeno logaritemsko merilo, morda to ni očitno, a ljudje smo 

sposobni zaznati le majhen delček elektromagnetnega spektra, ki nas obdaja. Če malo 

karikiram, je to enako, kot bi spremljali tek na 100 m, a bi videli le 0,3 μm (3 deset 

tisočinke milimetra) celotne proge. Zakaj je to vseeno dovolj, pa v razdelku 2.5.2. 

Tako kot za vsako valovanje tudi za svetlobo velja, da so hitrost valovanja (c), 

frekvenca (ν) in valovna dolžina (λ) povezane z enačbo: 

 𝑐 = 𝜈𝜆 . (1) 

Hitrost svetlobe znaša približno 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠
. [2], [5], [7] 

 

2.2.3 KVANTNA OBRAVNAVA SVETLOBE 

Teorija kvantne fizike pravi, da je svetloba sestavljena iz brezmasnih delčkov, 

imenovanih fotoni.  Čeprav delčki nimajo mase, imajo energijo (E). Slednja je povezana 

z valovno dolžino (λ) in s Planckovo konstanto (h) po enačbi: 

 
𝐸 =

ℎ𝑐

𝜆
 , 

 

(2) 

 

če upoštevamo enačbo (1), pa lahko enačbo (2) preoblikujemo v: 

 𝐸 = ℎ𝜈 . 

 

(3) 

 

Kvantni opis je zelo prikladen za obravnavo žarkov gama in žarkov X ter pojavov 

povezanih z njimi. V svoji nalogi pa se bom na ta opis skliceval v poglavju o svetilih. 

[2] 

 

2.2.4 SPEKTER SVETLOBE 

Porazdelitvi gostote svetlobnega toka po valovni dolžini (
𝑑𝑗

𝑑𝜆
) oz. frekvenci (

𝑑𝑗

𝑑𝜈
) pravimo 

spekter svetlobe. [8] Spektre navadno uporabimo, da grafično predstavimo 

porazdelitev jakosti svetlobe po valovni dolžini. Delimo jih na zvezne in črtaste. 

V zveznem spektru je (na danem intervalu) prisotna svetloba vseh valovnih dolžin. 

Zvezen spekter imajo npr. Sonce, segreta telesa, ki sevajo kot siva oz. črna telesa,  

svetleče diode ... Primeri omenjenih spektrov so prikazani v poglavju o virih svetlobe. 
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Če svetilo oddaja črtast spekter, to pomeni, da je na danem intervalu prisotna le 

svetloba z nekaterimi valovnimi dolžinami. Črtaste spektre zasledimo pri svetilih, ki za 

delovanje uporabljajo pline. Več v razdelku 2.4.4 in 2.4.6. 

Poseben primer črtastega spektra je monokromatska svetloba. Iz imena bi sicer 

sklepali, da gre za enobarvno svetlobo. V fiziki pa z izrazom monokromatska svetloba 

označujemo svetlobo, ki ima v spektru prisotno eno samo valovno dolžino. V spektru 

to vidimo kot eno samo črto. [2] 

 

2.3 SVETLOBA IN SNOV 

Svetloba, ki potuje od Sonca k Zemlji, potuje skozi skoraj povsem prazen prostor. V 

tem prostoru svetlobe nič ne ovira in nič ne spreminja njenih lastnosti. Ko pa svetloba 

pride v interakcijo s snovjo, se spremeni. Poznamo več načinov, kako snov vpliva na 

svetlobo. Tu bom navedel le tiste, ki so pomembni za mojo nalogo. 

 

2.3.1 ODBOJ SVETLOBE 

Odboj svetlobe je pojav, do katerega pride, ko svetloba, ki je v nekem sredstvu, zadene 

ob drugo sredstvo. 

Za odboj svetlobe velja odbojni zakon, ki pravi, da je kot, pod katerim se svetloba od 

površine odbije (𝜗𝑜𝑑𝑏),  enak kotu, pod katerim svetloba vpada na površino (𝜗𝑣𝑝), kar 

opišemo z zvezo: 

 
𝜗𝑣𝑝 = 𝜗𝑜𝑑𝑏 . 

(4) 

 

Prikaz odbojnega zakona po načelih geometrijske optike je na sliki 5. Pri vsakem 

odboju se nekaj svetlobe absorbira v sredstvu, od katerega se svetloba odbije. 

 

Slika 5: Prikaz odbojnega zakona. [9] 

Odbojni zakon v prej omenjeni obliki velja samo za površine, ki imajo nepravilnosti 

manjše od valovne dolžine vpadne svetlobe.  
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Če je površina dovolj gladka, govorimo o zrcalnem odboju. Celotna površina se obnaša 

kot ravno zrcalo in na celi površini sta vpadni in odbojni kot enaka. Primer take površine 

je zrcalo. Zrcalni odboj je prikazan na levem delu slike 6. 

Večina površin, ki jih vsak dan srečujemo, pa ni podobna zrcalu. Če bi npr. gladko 

steno pogledali pod mikroskopom, bi opazili, da je hrapava. Te nepravilnosti so mnogo 

večje od valovne dolžine vidne svetlobe. Hrapava površina se obnaša kot »kolaž« 

ravnih ploskvic. Na vsaki ploskvici sicer velja odbojni zakon (enačba (4)), vendar je pri 

osvetljevanem z vzporednim snopom svetlobe vpadna pravokotnica vedno drugačna, 

zato se svetloba odbija na vse strani. Odboju svetlobe, do katerega pride na hrapavih 

površinah, pravimo razpršeni oziroma difuzni odboj. Prikazan je na desnem delu slike 

6.  

 

Slika 6: Zrcalni odboj levo in razpršeni (difuzni) odboj desno. [10] 

Če se svetloba od površine enakomerno odbije na vse smeri, kot je to prikazano na 

sliki 6, je taka površina videti enako svetla ne glede na to, iz katere smeri jo opazujemo. 

Takim površinam pravimo tudi Lambertove površine, saj zanje velja Lambertov zakon, 

ki pravi, da je svetlost difuznega izvira neodvisna od smeri opazovanja, posledično pa 

je izvir iz vseh smeri videti enako svetel. 

 

Na večini predmetov, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju, prihaja do razpršenega 

odboja. Vzemimo za primer domačo dnevno sobo. Ko zvečer prižgemo luč, se svetloba 

od sten in predmetov odbija na vse strani. Celo sobo vidimo dobro neglede na to, kje 

stojimo. Pri zrcalnem odboju pa ni tako. Površino opazimo le, če se svetloba od 

površine odbija neposredno v naše oči. V empiričnem delu bom uporabil vzorce, na 

katerih pride do difuznega odboja. [1], [2], [10] 

 

2.3.2 ABSORPCIJA OZ. VPIJANJE SVETLOBE 

Ko svetloba potuje skozi snov, se del svetlobe absorbira oziroma vpije, del pa nadaljuje 

pot skozi snov. Posledica absorpcije svetlobe je slabljenje prepuščenega svetlobnega 

toka (j), kot ga podaja enačba 

 
𝑗 = 𝑗0𝑒−𝑘𝑥, 

(5) 

 

pri čemer je 𝑗0 začetna gostota svetlobnega toka, x razdalja, ki jo svetloba prepotuje v 

snovi, in k absorpcijski koeficient snovi. Energija absorbirane svetlobe se običajno 

pretvori v notranjo energijo snovi, ki je absorbirala svetlobo. Lep primer je absorpcija 

svetlobe v vodi. Čim globlje gremo, tem bolj temno postane. Na račun energije 

absorbirane svetlobe se voda (npr. morje) segreje. Ker v spodnje plasti pride manj 
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svetlobe, je tam temneje. Dodatna posledica manjše osvetljenosti je to, da se pri 

nadaljnjem prehodu absorbira manj svetlobe kot na površju, kar prispeva k nižji 

temperaturi.  

V isti snovi je absorpcijski koeficient za različne valovne dolžine svetlobe različen. Z 

drugimi besedami; absorpcijski koeficient se spreminja z valovno dolžino. Matematično 

bi zapisali 𝑘 = 𝑘(𝜆). Spreminjanje absorpcijskega koeficienta z valovno dolžino je zelo 

pomembna lastnost barvil. Barvilo svetlobo z določenimi valovnimi dolžinami absorbira 

mnogo bolj kot druge. Tako npr. modro barvilo slabo absorbira (oz. dobro odbija oz. 

prepušča) modro svetlobo, vse ostale pa dobro absorbira. Za nas pa je zelo 

pomembna tudi absorpcija svetlobe v atmosferi, ki je prikazana na sliki 7. Zemljina 

atmosfera svetlobo z določenimi valovnimi dolžinami absorbira mnogo bolje kot ostale, 

zato ima svetloba, ki pride na površje, značilen spekter. 

 

 

Slika 7: Absorpcija svetlobe v Zemljini atmosferi. Na x osi je valovna dolžina (v 
logaritemskem merilu), na y osi pa prepustnost. [11] 

Iz slike 7 lahko razberemo, da nas atmosfera dobro ščiti pred večino nevarne 

kratkovalovne svetlobe. Velika luknja na področju radijskih valov pa omogoča 

opazovanje vesolja s površja Zemlje. 

Vidni del spektra svetlobe, ki pride na površje Zemlje, je podrobneje prikazan v 

razdelkih 2.4.1 in 3.3.1.2. [2], [11] 

 

2.3.3 RAYLEIGHOVO SIPANJE SVETLOBE 

Z izrazom sipanje svetlobe označimo raztros svetlobe v heterogeni snovi. Iz 

usmerjenega svetlobnega toka dobimo svetlobni tok v vseh smereh. Pojav v kvantni 

obravnavi temelji na tem, da delci snovi (atomi in molekule) absorbirajo in nato 

emitirajo fotone. Ideja je predstavljena na sliki 8. 
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Do Rayleighovega sipanja pride, ko so delci, na katerih se svetloba sipa (v literaturi 

tudi sipalni centri in sipalci), manjši od približno desetine valovne dolžine svetlobe. 

Pojav je prisoten npr. v Zemljini atmosferi. Tam se svetloba sipa na molekulah plinov. 

Pri Rayleighovem sipanju je gostota sipanega svetlobnega toka sorazmerna z 𝜆−4. 

Torej, čim krajša je valovna dolžina, tem bolj se svetloba sipa. V atmosferi se najbolj 

sipa modra svetloba, zato nebo vidimo modro. V jutranjih in večernih urah, ko je pot 

svetlobe skozi atmosfero bistveno daljša, pa se svetloba s krajšimi valovnimi dolžinami 

razsipa, do površja pa pride rdeča svetloba, zato je takrat nebo rdeče. [12], [13] 

 

Slika 8: Shematski prikaz Rayleighovega sipanja. [13] 
 

2.3.4 FLUORESCENCA 

O fluorescenci govorimo, ko se atomi v snovi zaradi obsevanja s svetlobo z dovolj 

kratko valovno dolžino zaradi absorbiranih fotonov vzbudijo, v nižje energijsko stanje 

pa se vračajo z emisijo fotonov. Izsevani fotoni (izsevana svetloba) imajo daljšo ali 

enako valovno dolžino kot fotoni oz. svetloba, s katero smo snov osvetljevali, prehod 

iz vzbujenega v osnovno stanje pa je hiter (območje nanosekund). Da pride do 

fluorescence, moramo atome obsevati s svetlobo, ki ima dovolj energije, da jih vzbudi. 

Shematsko je fluorescenca predstavljena na sliki 9, praktičen primer pa je prikazan na 

sliki 10. 

 

Slika 9: Shematski prikaz fluorescence na kininu. [15] 
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Slika 10: Z laserjem z nazivno valovno dolžino 405 nm osvetlimo kuhinjsko čistilo. 
Laser oddaja vijolično svetlobo (glej konico), kuhinjsko čistilo pa oddaja rumenozeleno 
svetlobo. Na sliki je lepo vidna tudi absorpcija, saj v desni del kozarca pride manj 
svetlobe. 
 

2.4 VIRI SVETLOBE 

2.4.1 SONCE 

Sonce energijo dobiva iz jedra, kjer potekajo jedrske reakcije. To energijo nato oddaja 

kot svetlobo (fotone). Čeprav je spekter sončne svetlobe na prvi pogled podoben 

sevalnemu spektru črnega telesa s temperaturo okoli 5900 K, pa Sonce ne seva kot 

črno telo. Opazna razlika je v UV in vidnem delu spektra, ujemanje v infrardečem delu 

spektra pa je dobro. Na sliki 11 je prikazan spekter Sonca, kot ga izmerimo zunaj 

atmosfere, spekter sončne svetlobe, ki pride na površje skozi 1,5 atmosferske mase, 

in spekter idealnega črnega telesa s temperaturo 5900 K.  

 

Slika 11: Spekter Sonca zunaj atmosfere, na površju, pri prepotovani 1,5 debelini 
atmosfere in primerjava s spektrom črnega telesa s temperaturo 5900 K. [16] 

Iz slike 11 je razvidno, da atmosfera absorbira del svetlobe, zato se zmanjša intenziteta 

prepuščene svetlobe. Absorpcija pa je pri nekaterih valovnih dolžinah izrazitejša kot 
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pri drugih, zato ne pride zgolj do spremembe intenzitete, temveč tudi do spremembe 

oblike spektra. Absorpcija v atmosferi je za celoten spekter dolžin približno prikazana 

na sliki 7. Iz enačbe (5) je razvidno, da je absorpcija odvisna tudi od dolžine poti, ki jo 

svetloba prepotuje v sredstvu. Če svetloba od Sonca do površja Zemlje potuje 

pravokotno na atmosfero, prepotuje eno njeno debelino. Ker Slovenija leži nad 

severnim povratnikom na približno 46° severne geografske širine, se pot svetlobe skozi 

atmosfero okoli poldneva podaljša na približno 1,5 debeline atmosfere. Ta pot pa je 

zjutraj in zvečer še precej daljša. [2], [16] 

 

2.4.1.1 SEVANJE ČRNEGA TELESA 

Telo, ki absorbira vso svetlobo, ki pade nanj, imenujemo črno telo. Telo nato 

absorbirano svetlobo (energijo) odda s sevanjem svetlobe. Do tega procesa prihaja pri 

vseh telesih, ki imajo temperaturo višjo od 0 K. Spekter sevanja črnega telesa opisuje 

Planckov zakon: 

 𝑑𝑗

𝑑𝜆
=

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝑇𝜆 − 1

 , 
(6) 

 

pri čemer je h Planckova konstanta, c hitrost svetlobe, λ valovna dolžina, 𝑘𝑏 

Boltzmanova konstanta in T temperatura črnega telesa. Z integracijo Planckovega 

zakona po valovni dolžini: 

 
𝑗 = ∫

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝑇𝜆 − 1

 𝑑𝜆
∞

0

  (7) 

dobimo Stefanov zakon: 

 
𝑗 = 𝜎𝑇4 , (8) 

ki podaja gostoto svetlobnega toka, ki ga seva črno telo s temperaturo T. σ je 

Stefanova konstanta. Iz enačb (6), (7) in (8) je razvidno, da čim višja je temperatura 

telesa, tem več svetlobe odda. Pri kateri valovni dolžini telo oddaja največ svetlobe, 

izračunamo iz Wienovega zakona: 

 
𝜆0𝑇 = 𝑘𝑊 , (9) 

pri čemer je 𝜆0 valovna dolžina maksimuma in 𝑘𝑊 Wienova konstanta. Wienov zakon 

dobimo z odvajanjem Planckovega zakona. Čim višja je temperatura telesa, tem krajša 

je valovna dolžina, pri kateri spekter doseže vrh. Spektri sevanja črnega telesa z 

različnimi temperaturami so prikazani na sliki 12. [2] 
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Slika 12: Spektri sevanja črnega telesa pri različnih temperaturah. Oznaka 
»wavelenth« na x osi pomeni valovno dolžino svetlobe, oznaka »Visible« pa pomeni 

vidni del spektra. [17] 
 

2.4.1.2 SEVANJE SIVEGA TELESA 

Realni predmeti niso črna telesa, saj ne absorbirajo vse svetlobe, ki pade nanje, ampak 

jo del tudi odbijejo. Za sevanje sivega telesa veljajo enačbe za sevanje črnega telesa, 

v katere dodamo faktor, imenovan emisivnost (ε). Slednji pove, koliko svetlobe pri dani 

valovni dolžini sivo telo izseva v primerjavi z idealnim črnim telesom, ki ima enako 

temperaturo. Če je emisivnost telesa 0,4, to pomeni, da telo izseva 40 % svetlobe, ki 

bi jo pri enaki temperaturi izsevalo črno telo. Emisivnost telesa v splošnem ni enaka 

pri vseh valovnih dolžinah (glej 3.3.1.1.2). Planckov zakon za siva telesa je: 

 𝑑𝑗

𝑑𝜆
= 𝜀(𝜆)

2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝑘𝑏𝑇𝜆 − 1

 , 
(10) 

 

Stefanov zakon pa: 

 
𝑗 = 𝜀�̅�𝑇4 , (11) 

pri čemer je 𝜀 ̅povprečna emisivnost telesa. [1],[2] 

 

2.4.2 ŽARNICA NA ŽARILNO NITKO 

Žarnica na žarilno nitko je eno izmed prvih umetnih svetil. Prvo izvedbo je svetu leta 

1802 predstavil Humhry Davy. Leta 1879 je Thomas Edison, ki se mu tudi sicer 

pogosto pripisuje iznajdbo žarnice, razvil in patentiral žarnico z bambusovo žarilno 

nitko. Slednja je leta 1882 postala tudi komercialno dostopna. Danes poznamo 

predvsem žarnice z volframovo žarilno nitko. Leta 1904 sta tako žarnico patentirala 

Franjo Hanaman in Sandor Just. Volfram ima eno izmed najvišjih tališč med kovinami, 

zato ga je možno z električnim tokom segreti na visoke temperature. Čim višja je 

temperatura žarilne nitke, tem več svetlobe bo oddala. Znotraj steklene bučke je bodisi 
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podtlak (pogovorno vakuum) ali pa je bučka napolnjena s plini, ki preprečujejo 

oksidacijo volframa. Primer take žarnice je na sliki 13. 

Klasične žarnice na žarilno nitko sevajo kot sivo telo, zato je njihov spekter zvezen. Pri 

žarnicah, ki imajo višjo nazivno moč, okoli 100 W, je temperatura žarilne nitke okoli 

3000 K, pri manjših močeh pa je tudi temperatura žarilne nitke manjša. Prednost 

klasičnih (in halogenskih) žarnic je visok indeks barvne reprodukcije (glej 3.4), kot je 

razvidno iz tabele 2.  

Klasične žarnice se vse bolj umikajo in svoj prostor prepuščajo drugim svetilom. V 

primerjavi s sodobnimi svetlečimi diodami so energijsko zelo potratne. Fiziološki 

izkoristek klasične žarnice ne preseže 3 %. Če k temu dodamo še kratko življenjsko 

dobo, je umik klasične žarnice res upravičen. [18] 

 

 

 

Slika 13: Klasična žarnica na žarilno nitko je bila še nedolgo nazaj najbolj razširjeno 
svetilo. [18] 

2.4.3 HALOGENSKA ŽARNICA 

Halogenska žarnica je naslednja stopnja razvoja klasične žarnice na žarilno nitko. 

Žarilna nitka je v posebni ovojnici, v kateri je mešanica inertnega (nevnetljivega) plina 

in halogenega elementa. Slednja poskrbita, da izhlapeli volfram kondenzira nazaj na 

nitko. To omogoča višje temperaturo žarilne nitke (kar pripelje do boljšega izkoristka) 

in daljšo življenjsko dobo. Halogenske žarnice pogosto najdemo v reflektorjih in 

avtomobilskih lučeh. [19] 
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Slika 14: Halogenska žarnica. [19] 

 

2.4.4 FLUORESCENTNA SIJALKA 

Fluorescentno sijalko (sliki 15 in 16) večina ljudi pozna pod imenoma »varčna žarnica« 

in »neonka«. Ta svetila kot osnovo uporabljajo plin, pogosto pare živega srebra. 

Znotraj sijalke je plin, ki ga vzbujamo z električnim tokom. Vzbujeni atom preide v višje 

(vzbujeno) stanje, nato pa se relaksira s prehodom na eno izmed nižjih energijskih 

stanj. Pri prehodu odda energijo v obliki svetlobe (foton). Ker so energijski nivoji v plinu 

natanko določeni, so določene tudi razlike med njimi. Posledično ima lahko tudi oddani 

foton le določene energije, iz enačbe (2) pa sledi, da so možne le nekatere valovne 

dolžine svetlobe. Posledica je črtast spekter svetlobe, kakršen je denimo na sliki 17. 

Zgoraj opisani princip velja za vsa svetila, ki temeljijo na energijskih prehodih plina. 

Taka svetila so tudi natrijeve obcestne svetilke, ki sevajo značilno rumeno svetlobo. 

 
Slika 15: Različne fluorescentne sijalke. 

[20] 

 

 
Slika 16: Svetilo, ki ga poznamo pod 

imenom »neonka«, je v resnici 
fluorescentna sijalka, v njej pa ni neona. 

 
Če bi pomerili samo spekter živega srebra, bi opazili, da je del spektra v ultravijoličnem 

področju. Da iz te svetlobe dobimo vidno, je sijalka z notranje strani premazana s 

fluorescenčnim premazom. Od tu tudi ime fluorescentne sijalke.  
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Slika 17: Primer spektra fluorescentne sijalke z barvno temperaturo 2700 K. 

Dobra stran fluorescentnih sijalk sta višji fizikalni in fiziološki izkoristek kot pri klasični 

in halogenski žarnici. Zaradi tega so se pred leti promovirale kot odlična zamenjava za 

slednje. Izkaže pa se, da je indeks barvne reprodukcije pri teh svetilih zaradi črtastega 

spektra  nekoliko slabši (glej tabelo 2). Dodatna slaba lastnost je, da za delovanje 

uporabljajo živo srebro. To je sporno z vidika okolja, je pa tudi zdravju škodljivo, če 

tako sijalko razbijemo in vdihavamo pare živega srebra. [20], [21] 

 

2.4.5 SVETLEČA DIODA 

Izraza, ki ju običajno srečamo za to svetilo, sta ledica ali led dioda. Gre za tujki, ki 

izvirata iz angleškega izraza light emiting diode ali krajše LED.  

Svetleča dioda deluje na podoben princip kot običajne polprevodniške doide, in sicer: 

v diodi je zaporna plast, imenovana p-n spoj. Pri dovolj visoki napetosti lahko električni 

tok teče skozi spoj iz p strani v n stran. Ko elektron naleti na prosto nižjeležeče stanje 

(»vrzel«), se vanj relaksira, pri tem pa pride do izsevanja fotona. Z uporabo ustreznih 

materialov in primerno postavitvijo dobimo vidno svetlobo. Na sliki 18 je prikazanih 

nekaj običajnih svetlečih diod, na sliki 20 pa so označeni sestavni deli svetleče diode. 

Pogosto srečamo tudi take, ki so po obliki podobne klasičnim žarnicam z navoji E14, 

E27 ... Taka oblika omogoča menjavo svetila (npr. klasične žarnice ali fluorescentne 

sijalke), pri čemer lestenca ni potrebno menjati. Primer je na sliki 19. 
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Slika 18: Različne svetleče diode. [23] 

 

Slika 19: Svetleča dioda z navojem 
E27, namenjena zamenjavi klasične 

žarnice. [24] 

 

Slika 20: Sestavni deli svetleče diode. [23] 

Prvo svetlečo diodo, oddajala je rdečo svetlobo, je leta 1962 svetu predstavil Nick 

Holonyak. Kasneje so razvili svetleče diode s krajšimi valovnimi dolžinami, nazadnje 

tudi modre in ultravijolične svetleče diode. Prav razvoj slednjih je omogočil izdelavo 

svetlečih diod, ki oddajajo belo svetlobo. To lahko naredimo na dva bistveno različna 

načina. Belo svetlobo lahko dobimo s kombinacijo modre, zelene in rdeče svetleče 

diode. Diode, pri katerih je možno upravljati vsako od vgrajenih diod, bom v 

nadaljevanju imenoval svetleče diode z regulacijo RGB. Drugi način proizvajanja bele 

svetlobe je z uporabo modre/UV-diode s fluorescenčnimi premazi.  

Dandanes so bele svetleče diode že zelo razširjene. Uporabljamo jih kot »lučke« na 

prenosnih telefonih, v avtomobilih (LED-matrični žarometi), za osvetljevanje prostorov, 

za javno razsvetljavo … Tako hitro širjenje je posledica številnih pozitivnih lastnosti, 

kot sta visok fizikalni in fiziološki izkoristek ter posledično majhna poraba električne 

energije, dolga življenjska doba in zvezen spekter, kar zagotavlja solidno barvno 

reprodukcijo. Na sliki 21 so prikazani relativni spektri različnih svetlečih diod. [23] 
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Slika 21: Spektri različnih svetlečih diod. 

 

2.4.6 LASER 

Prvi poskusi z laserji so bili opravljeni leta 1960, od takrat pa so laserji doživeli velik 

uspeh. Ker razumevanje delovanja laserja ni bistveno, zahteva pa kar nekaj znanja 

fizike, bom razlago izpustil. 

Za lasersko svetlobo sta značilni dve lastnosti. Prva je izjemno ozek spekter. Za primer 

naj navedem, da so imeli laserji, uporabljeni v empiričnem delu, po navedbah 

proizvajalca valovne dolžine 405 nm ± 10 nm (moder), 532 nm ± 10 nm (zelen) in 650 

nm ± 10 nm (rdeč). Svetloba sicer ni monokromatska, vendar se temu precej približa. 

Boljši laserji imajo še ožji spekter. Primer spektra zelenega laserja je na sliki 22. 

Čeprav tudi svetlobo barvne diode (slika 21) zaznamo kot enobarvno, pa je spekter 

laserja (slika 22) mnogo ožji. 
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Slika 22: Spekter zelenega laserja. [26] 

Druga značilnost laserjev je majhna divergenca svetlobe. To pomeni, da se svetloba 

širi v zelo  majhen prostorski kot. Ali drugače: svetloba potuje v curku, ki se le malo 

širi. Boljši kot je laser, manjša je divergenca svetlobe.  [25] 

 

2.4.7 ZASLON LCD 

Zadnji vir svetlobe, ki ga bom uporabil, je tekoči kristalni zaslon ali krajše zaslon LCD. 

Kratica LCD izhaja iz angleškega izraza liquid cristal display. Celotno delovanje 

zaslonov LCD z vsemi plastmi, materiali in pojavi ni bistveno za to nalogo, zato ga bom 

izpustil. Bistvo prikaza slike so slikovne točke, tako imenovani »piksli«, ki so prikazani 

na sliki 23. Tako sliko vidimo, če z mikroskopom pogledamo bel del zaslona LCD.  

Celoten tekoče kristalni zaslon je sestavljen iz enot, imenovanih slikovne točke. Vsaka 

točka je razdeljena na modri, zeleni in rdeči del. To so ravno barve modela RGB 

(razdelek 2.6.3). Ko so aktivni samo modri deli, je zaslon moder, ko so aktivni zeleni, 

je zelen, ko so aktivni rdeči, je zaslon rdeč. Ko vsi trije deli oddajajo največjo možno 

intenziteto, je zaslon bel, ko so vsi trije deli ugasnjeni, je zaslon črn, z ostalimi 

kombinacijami pa dobimo najrazličnejše barve. Omeniti velja, da na zaslonu LCD ne 

moremo dobiti prave vijolične. Slednja ima valovno dolžino okoli 420 nm, najkrajšo 

valovno dolžino na zaslonu pa imajo modre slikovne točke, in sicer okoli 450 nm. Vse, 

kar na zaslonu zaznamo kot vijolično, je v resnici svetloba škrlatne barve, torej 

kombinacija modre in rdeče svetlobe. Nekaj spektrov svetlob, ki jih oddaja 

tekočekristalni zaslon prenosnega telefona, sem prikazal v poglavju 4.3.2. [27] 
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Slika 23: Slikovne točke pod mikroskopom. [28] 

 

2.5 ZAZNAVA SVETLOBE V OČESU 

2.5.1 KDAJ VIDIMO 

Pogoj, da ljudje vidimo, je, da v zdravo in odprto oko vpada zadostna količina vidne 

svetlobe. Svetloba v oko vstopi skozi roženico, zenico (deluje kot zaslonka) in lečo ter 

nadaljuje pot na mrežnico. Na mrežnici so receptorji za svetlobo. V rumeni pegi so 

zbrani čepki, po ostali mrežnici pa so razporejene paličice. Na mrežnico je pripet vidni 

živec. V tisti točki ni receptorjev za svetlobo, zato možgani sliko tega dela ustvarijo na 

podlagi slike bližnje okolice. Po vidnem živcu potujejo informacije naprej do možganov, 

ki ustvarijo sliko. Shema očesa in sestavni deli so prikazani na sliki 24. [1], [29] 

 

Slika 24: Sestavni deli očesa. [30] 
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2.5.2 SPEKTRALNA OBČUTLJIVOST OČESA 

Znanstveniki so s testiranjem velikega števila ljudi ugotovili, da povprečna oseba 

zaznava svetlobo z valovnimi dolžinami med 380 nm in 750 nm, meji pa se od 

posameznika do posameznika nekoliko razlikujeta. Občutljivost očesa na različne 

valovne dolžine, ki je pogosto podana tudi kot funkcija V(λ), je prikazana na sliki 25.  

Za gledanje v temi uporabljamo paličice. Takemu gledanju pravimo skotopično. Za 

gledanje pri dobri osvetljenosti uporabljamo čepke. Takemu gledanju pravimo 

fotopično. Pri skotopičnem gledanju občutljivost očesa doseže vrh pri 507 nm, pri 

fotopičnem pa pri 555 nm.  

 

Slika 25: Graf občutljivosti očesa v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe. Na x osi je 
valovna dolžina v nanometrih, na y osi pa normirana občutljivost. Z modro je označeno 
fotopično gledanje, s črno pa skotopično gledanje. [31] 

Z grafa na sliki 25 je razvidno, da je pri fotopičnem gledanju občutljivost očesa za 

valovne dolžine pod 400 nm in nad 700 nm zelo majhna. Posledično se v literaturi 

pojavljajo različni podatki o mejah spektra, ki ga ljudje zaznamo. Odločil sem se, da 

bom v tej nalogi meji vidnega dela spektra postavil na 400 nm in 700 nm. To sta tudi 

meji mednarodno priznanega barvnega sistema CIE. [1], [29] 

Na slikah 7 in 11 lahko opazimo, da s Sonca dobimo največ svetlobe z valovnimi 

dolžinami med 400 nm in 700 nm. Svetlobe s krajšimi valovnimi dolžinami je malo, 

sposobnost zaznave infrardeče svetlobe pa se pri ljudeh oz. naših prednikih med 

evolucijo očitno ni izkazala za bistveno prednost.  

 

2.5.3 ČEPKI IN PALIČICE 

Ali ste se kdaj vprašali, zakaj pri dobri osvetljenosti zaznamo barve, pri slabi (npr. 

ponoči) pa ne? Odgovor je, ker v različnih pogojih uporabljamo različne receptorje. 

Za gledanje pri slabi osvetljenosti uporabljamo paličice. Te so razporejene po celotni 

mrežnici (razen v rumeni pegi) in so namenjene zgolj ločevanju svetlobe od teme. 

Paličice so prevladujoči receptorji v človeškem očesu, v povprečju jih imamo okoli 120 

milijonov. 
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V rumeni pegi so zbrani receptorji, imenovani čepki. Čepki so namenjeni gledanju pri 

dobri osvetljenosti. Poleg ostrejšega vida nam omogočajo tudi zaznavo barv. Čeprav 

nam čepki omogočajo precej boljši pogled na svet, jih je v primerjavi s paličicami malo. 

V povprečnem očesu naj bi jih bilo okoli 5 milijonov. Danes znanstveniki domnevajo, 

da imamo ljudje tri vrste čepkov. Vsaka je občutljiva na določene valovne dolžine. 

Občutljivost posamezne vrste čepkov na valovne dolžine je predstavljena na sliki 26.  

 

Slika 26: Spektralna občutljivost kratkovalovnih čepkov je prikazana z modro, srednjih 
z zeleno in dolgovalovnih z rdečo. S črno je predstavljena skupna občutljivost očesa 
pri fotopičnem gledanju. [32] 

Poimenovanje čepkov ni povsem dorečeno. Pogosto srečamo tudi izraze modri, zeleni 

in rdeči čepki. Z grafa na sliki 26 pa je očitno, da imajo vsi čepki širši spekter zaznave 

kot zgolj valovne dolžine, ki ustrezajo barvi poimenovanja. Še več, zaznavni območji 

»zelenih« in »rdečih« se v veliki meri prekrivata. Vsled navedenih dejstev bom v tej 

nalogi uporabljal izraze:  

i) kratkovalovni, z največjo občutljivostjo pri 435 nm, 

ii) srednjevalovni, z največjo občutljivostjo pri 546 nm in  

iii) dolgovalovni, z največjo občutljivostjo pri 564 nm. 

 

Tudi v tem primeru so valovne dolžine največjih občutljivosti zgolj približne. Razlikujejo 

se od človeka do človeka, na občutljivost pa vplivajo tudi dejavniki, kot je npr. zorni kot 

gledanja, vendar je vpliv zelo majhen. 

Bistveno pri zaznavi barve je torej, da imamo ljudje le tri receptorje. S primerno 

kombinacijo vzbujanja teh receptorjev dosežemo zaznavo posamezne barve. [1], [29] 

 

2.6 SPEKTER ODBITE SVETLOBE IN ZAZNANA BARVA 

Od oblike spektra in intenzitete vpadne svetlobe je odvisna vzbujenost posameznih 

čepkov in posledično zaznana barva. Na sliki 4 je prikazano, kakšno barvo bi zaznal 

človek, če bi v oko vpadala monokromatska svetloba z določeno valovno dolžino. V 

poglavju o virih svetlobe (2.4) sem pokazal, da imamo le redko opravka z 
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monokromatsko svetlobo. Navadno zaznavamo svetlobo, ki ima bodisi črtast bodisi 

zvezni spekter, včasih pa tudi kombinacijo obojega. Na sliki 27 so v zgornji vrstici od 

leve proti desni prikazani spektri svetlobe, ki jo zaznamo kot modro, zeleno in rdečo. 

Pri modri so najbolj zastopane valovne dolžine do 500 nm, zato so (glej sliko 26) najbolj 

vzbujeni kratkovalovni čepki in barvo zaznamo kot modro. Majhna vzbujenost srednje- 

in dolgovalovnih je pomembna za zaznavo barvnega tona (odtenka). Pri srednjem 

spektru so vzbujeni vsi čepki, barvo pa zaznamo kot zeleno. Pri desnem spektru je 

vzbujenost kratkovalovnih čepkov zelo majhna, kombinacijo signalov, predvsem 

srednje- in dolgovalovnih čepkov, pa možgani zaznajo kot rdečo barvo.  

 

 

  

  

 

Slika 27: V zgornji vrstici so od leve proti desni spekter modre, zelene in rdeče, v 
spodnji vrstici pa si od leve k desni sledijo spektri svetlobe turkizne, rumene in škrlatne 
barve. Take barve bi dobili z uporabo barvnih filtrov. Oznaka »Wavelength« na x osi 
pomeni valovno dolžino. [33] 

V spodnji vrstici so prikazane kombinacije zgornjih spektrov. Na levi je kombinacija 

modre in zelene svetlobe. To kombinacijo zaznamo kot turkizno oz. sinje modro, v 

žargonih pa srečamo tudi izraz cian (s tujko cyan). Dobro so vzbujeni kratko- in 

srednjevalovni čepki. V sredini je kombinacija zelene in rdeče svetlobe, ki jo zaznamo 

kot rumeno. Tu so dobro vzbujeni srednje- in dolgovalovni čepki. Kombinacijo modre 

in rdeče svetlobe zaznamo kot svetlobo škrlatne (s tujko magenta) barve. Dobro so 

vzbujeni kratkovalovni in dolgovalovni čepki. 

Iz slike 27 je razvidna posebnost rumene barve. Rumeno barvo lahko zaznamo na 3 

načine, in sicer kot rezultat monokromatske svetlobe, svetlobe z ozkim zveznim 

spektrom, npr. v mavrici, ali pa kot vsoto zelene in rdeče svetlobe. Na sliki 27 so zaradi 

lažjega razumevanja namenoma prikazani idealizirani spektri. Takim se dobro 

približamo z uporabo barvnih filtrov, vendar v vsakdanjem življenju niso pogosti. O 

realnih spektrih pa več v nadaljevanju. 

V zgornjem opisu sem predstavil le 6 barv. Te so pomembne, saj tvorijo osnovo RGB 

(red, green, blue) in CYM (cian, yellow, magenta) barvnih sistemov. Ostale barve, z 

izjemo pravih vijoličnih, dobimo z mešanjem teh šestih barv. Več o tem v poglavju 

aditivno (2.6.3) in subtrahivno mešanje barv (2.6.4). [29], [33], [34] 
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2.6.1 BARVNI TON, ČISTOST IN SVETLOST 

Spektri svetlobe, ki jih odbijejo predmeti, navadno vsebujejo vse valovne dolžine. 

Primeri takih spektrov so prikazani na slikah 28 in 29. Glede na obliko spektra  

vpeljemo izraze  barvni ton, čistost in svetlost. Ti izrazi so pomembni za 

razumevanje barvnega telesa RAL design, ki je predstavljen v nadaljevanju. 

Barvni ton pove odtenek barve, ki jo zaznamo.  Barvni ton je npr. rdeča, roza, 

oranžna… Predmete, ki dobro odbijajo določene valovne dolžine, ostale pa v veliki 

meri absorbirajo, vidimo v močnih barvnih tonih. Zgornjemu levemu spektru na sliki 28 

bi pripisali rdeč, desnemu pa zelen barvni ton.  

Čistost barve pove, kakšna je absolutna zastopanost valovnih dolžin svetlobe zaznane 

barve v spektru. Čistost barve izražamo tudi z intenziteto oz. zasičenostjo. Na sliki 28 

je v srednji vrstici levo spekter intenzivno rdeče, desno pa spekter medlo rdeče. Pri 

intenzivno rdeči je skoraj celoten spekter v območju valovnih dolžin, ki jih zaznamo kot 

rdeče, pri medlo rdeči pa je zastopanost rdečih komponent le malo večja od ostalih. 

Svetlost barve je povezana s prisotnostjo bele svetlobe. Več bele svetlobe 

(enakomerne zastopanosti po celem spektru) prištejemo, bolj svetlo barvo zaznamo. 

Na sliki 28 je v spodnji vrstici levo spekter svetlo rdeče, desno pa spekter temno rdeče. 

 

Slika 28: Spektri se razlikujejo glede na barvni ton (zgoraj), intenziteto (sredina) in 
svetlost (spodaj). [1] 

 

Če upoštevamo, da vsa telesa odbijajo vse valovne dolžine, so spektri realnih barv 

podobni spektrom na sliki 29. [1] 



25 

 

 

Slika 29: Realni spektri svetlob nekaterih barv. Bela, siva in črna so prikazane 
idealizirano. Na x osi je valovna dolžina, na y pa intenziteta svetlobe. [1]  

 

2.6.2 RAZLIKA MED FIZIKALNO DEFINICIJO IN SPLOŠNO RABO 

IZRAZOV ČRNO, BELO TER SIVO TELO 

V prejšnjem razdelku sem pokazal, da se spektri svetlobe, ki ustrezajo posameznim 

barvam tonom, razlikujejo po obliki. To pa ne velja za spektre svetlobe, ki jih zaznamo 

kot belo, sivo in črno. Z merjenjem so ugotovili, da so v spektrih odbojnosti vseh treh 

barvil vse valovne dolžine zastopane približno enako. Spektri so po obliki enaki, 

razlikujejo se le v intenziteti, kot je razvidno na sliki 30. Kako je spekter odbojnosti 

povezan s spektrom odbite svetlobe, sem predstavil v razdelku 3.3. 

 

 

Slika 30: Spektri odbojnosti površin, ki jih pri osvetljevanju z belo svetlobo zaznamo 
kot bele, sive in črne. Na x osi je valovna dolžina, na y osi pa intenziteta. [34] 

Na sliki 30 hitro opazimo, da tudi površina, ki se nam zdi črna, odbije nekaj svetlobe. 

Podobno se za površine, ki se zdijo bele, izkaže, da nekaj svetlobe absorbirajo. To pa 

se ne ujema s fizikalno definicijo. Gre za lep primer, ko se fizikalna definicija in splošna 

raba pojma razlikujeta. 
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Po fizikalni definiciji (glej 2.4.1.1) je telo črno, kadar absorbira vso vpadno svetlobo 

(albedo telesa je enak 0). Podobno je po fizikalni definiciji telo belo, kadar vso vpadno 

svetlobo odbije (albedo telesa je enak 1). Ker vsa realna telesa nekaj svetlobe 

absorbirajo, nekaj pa odbijejo, so torej po fizikalni definiciji vsa realna telesa siva. 

V vsakdanjem življenju pa je raba izrazov drugačna. Poznamo črne, bele in sive 

majice, avtomobile … Tu izrazi temeljijo na subjektivni zaznavi barve. Verjetno smo že 

vsi kupili črno oblačilo, po nekaj pranjih pa opazili, da ni več tako črno, kot je bilo ob 

nakupu. Toda kako postaviti mejo med tem, kdaj je oblačilo še črno in kdaj je sivo? Za 

nameček na zaznano barvo vplivata svetloba, ki oblačilo osvetljuje (v temnem prostoru 

bo zaradi manjše osvetljenosti oblačilo videti temnejše), in kontrast z ozadjem oziroma 

okolico. V primerjavi z belo steno bo oblačilo videti bolj temno kot v primerjavi z enakim 

novim oblačilom. Podobno velja za sivenje belih predmetov. Ker gre za subjektivno 

zaznavo, postavljanje jasnih in natančnih mej, ki bi bile fizikalno preverljive in enake 

za vse posameznike, seveda ni možno. [1], [29], [34] 

  

2.6.3 ADITIVNO OZ. SEŠTEVALNO MEŠANJE BARV 

Kot sem omenil v prejšnjih poglavjih, lahko večino barv dobimo kot kombinacijo modre, 

zelene in rdeče, ki so osnovne barve sistema RGB. Mešanje deluje na principu 

dodajanja svetlobe. Če na predmet vpada le svetloba z določeno valovno dolžino, je 

to edina svetloba, ki jo bo predmet odbil. Če predmet osvetlimo z zeleno svetlobo, se 

bo odbila zgolj zelena svetloba. Če pa predmet osvetlimo z dvema različnima 

svetlobama, se odbijeta obe (odvisno od odbojnosti predmeta). Spekter svetlobe, ki se 

odbije od predmeta, je torej vsota dveh spektrov svetlobe. Iz diagrama na sliki 31 je 

razvidno, da če: 

i) seštejemo modro in zeleno svetlobo, dobimo svetlobo turkizne barve, 

ii) seštejemo modro in rdečo svetlobo, dobimo svetlobo škrlatne barve, 

iii) seštejemo zeleno in rdečo svetlobo, dobimo svetlobo rumene barve. 

Če seštejemo modro, zeleno in rdečo svetlobo ali svetlobe turkizne, rumene in škrlatne 

barve, dobimo belo svetlobo. Spektri pri aditivnem mešanju osnovnih barv so prikazani 

na sliki 27. S spreminjanjem intenzitete posamezne vrste svetlobe dobimo nove 

odtenke. 

 

 Slika 31: Prikaz aditivnega mešanja barv z Venovimi diagrami. [35] 
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Aditivno mešanje barv sistema RGB uporabljajo tekočekristalni zasloni, kot je opisano 

v poglavju 2.4.7.  

Slabost sistema RGB je v tem, da je najkrajša valovna dolžina enaka valovni dolžini 

modre svetlobe. Posledično ne moremo nikoli ustvariti prave vijolične svetlobe, ki ima 

valovne dolžine krajše od 450 nm. Tako so vse vijolične, ki jih vidimo na zaslonih, v 

resnici škrlatne, mešanica modre in rdeče. Na enako težavo naletimo pri večini 

tiskalnikov, ki jih uporabljamo za osebno rabo. [1], [33] 

  

2.6.4 SUBTRAHIVNO OZ. ODŠTEVALNO MEŠANJE BARV 

Za razliko od aditivnega mešanja barv, ki temelji na dodajanju posameznih komponent, 

pa subtrahivno oz. odštevalno mešanje barv temelji na odvzemanju posameznih 

komponent iz spektra. Najenostavnejši primer so barvni filtri. Filter prepusti le svetlobo 

z določenimi valovnimi dolžinami, druge pa absorbira. Tako moder filter prepusti le 

modro svetlobo, zelen zeleno, rdeč pa rdečo. Obstajajo tudi filtri, ki prepuščajo več 

različnih valovnih dolžin. Turkizni filter prepušča modro in zeleno, rumen filter prepušča 

zeleno in rdečo, škrlatni filter pa prepušča modro in rdečo svetlobo. Kakšno svetlobo 

prepustijo posamezni filtri, je prikazano na sliki 32. Izkaže se, da lahko z zaporedno 

uporabo dveh različnih filtrov iz bele svetlobe dobimo svetlobo, katere valovne dolžine 

ustrezajo eni od osnovnih barv. 
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Slika 32: Barva in pripadajoči spekter svetlobe, ki jo prepustijo posamezni filtri. Z white 
je označena bela vpadna svetloba (vsebuje celoten spekter), cyan pomeni turkizna, 
yellow rumena, magenta škrlatna, transmition pomeni prepuščena svetloba, 
wavenength pa pomeni valovna dolžina. [33] 

Na sliki 33 je odštevalno mešanje barv prikazano še z Venovimi diagrami. Opazimo 

lahko, da če zaporedno postavimo moder, zelen in rdeč ali turkizen, rumen in škrlaten 

filter, skozi sistem ne pride svetloba. To zaznamo kot črno barvo. [1], [33] 
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Slika 33: Odštevalno mešanje barv, prikazano z Venovimi diagrami. [35] 
 

2.6.5 DELOVANJE BARVIL 

Barvila, s katerimi obarvamo predmete, delujejo na način, ki je podoben odštevalnemu 

mešanju barv. Barvila dobro odbijajo svetlobo z valovnimi dolžinami, ki ustrezajo barvi 

svetlobe, ostale valovne dolžine pa dobro absorbirajo. Rečemo lahko, da barvila 

delujejo na principu selektivne absorpcije svetlobe. Na tem mestu bi poudaril, da vsako 

barvilo absorbira in odbija svetlobo z vsemi valovnimi dolžinami. Do razlik pa prihaja v 

količini odbite in absorbirane svetlobe pri posamezni valovni dolžini. Ravno to je razlog, 

da denimo tiskalniki poleg treh osnovnih barvil (turkizno, rumeno in škrlatno) 

uporabljajo še črno barvilo. Z mešanjem osnovnih barvil običajno nastane odtenek sive 

ali rjave barve, zato je tiskanju črne namenjeno samostojno barvilo. [1] 

 

2.7 NUMERIČNO VREDNOTENJE BARV 

Načinov merjenja in numeričnega vrednotenja oz. izražanja barve je zelo veliko. 

Najbolj natančno barvo opišemo s spektrom zaznane svetlobe. V nadaljevanju bom 

predstavil še dva načina izražanja barve. Izbral sem ju, ker omogočata numerično 

vrednotenje, srečamo pa ju tudi v vsakdanjem življenju. 

 

2.7.1 BARVNE KOORDINATE 

Do sedaj sem pokazal, da lahko barvo opišemo z barvnim tonom, intenziteto in 

svetlostjo ter s spektrom. Kako težavni bi bili zaznava in komunikacija o barvah s 

spektri, si poglejmo z naslednjim zgledom. Pri tej nalogi sem za merjenje spektra vidne 

svetlobe (400 nm do 700 nm) uporabil spektrometer z ločljivostjo 1,56 nm. Vidni 

spekter je torej v mojem primeru razdeljen na 193 kanalov (razdelkov). Pri eni meritvi 

vidnega spektra tako pridobim 193 vrednosti intenzitete za vsako slikovno piko. Če 

privzamemo, da človeško oko zajame sliko 20-krat na sekundo (saj zazna utripanje 

slike, če se ta osvežuje s frekvenco, manjšo od 20 Hz), bi to pomenilo, da bi morali 

možgani pri enaki barvni ločljivosti samo za zaznavo svetlobe z ene pike vidnega polja 

v 1 s obdelati okrog 4000 vrednosti. Skozi evolucijo pa smo ljudje razvili bolj 

»ekonomičen« način zaznave. Ta temelji na gledanju s čepki, ki imajo določeno 

spektralno občutljivost, vsa zaznava pa se strne v tri podatke. 
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Kljub silni matematični moči in natančnosti, ki nam jo nudi obravnava svetlobe s spektri, 

je v praksi pogosto opisovanje barv s tremi podatki, ki jih določimo na enak način kot 

podatek o barvi določajo možgani. Imenujemo jih standardizirane barvne vrednosti. 

Označimo jih z X,Y in Z, povejo pa, kako so vzbujeni posamezni čepki v človeškem 

očesu. X predstavlja vzbujenost kratkovalovnega čepka, Y srednjevalovnega in Z 

vzbujenost dolgovalovnega čepka. Iz podatkov o spektru vpadne svetlobe in 

odbojnosti površine izračunamo standardizirane barvne vrednosti kot: 

 
𝑋 = 𝑘 ∫ 𝑆(𝜆)�̅�(𝜆)𝑅(𝜆) 𝑑𝜆

700

400

 , 
(12) 

 
𝑌 = 𝑘 ∫ 𝑆(𝜆)�̅�(𝜆)𝑅(𝜆) 𝑑𝜆

700

400

 , 
(13) 

 
𝑍 = 𝑘 ∫ 𝑆(𝜆)𝑧̅(𝜆)𝑅(𝜆) 𝑑𝜆

700

400

 . 
(14) 

Pri tem so 𝑥,̅ 𝑦,̅ 𝑧̅ spektralne občutljivosti kratko-, srednje- in dolgovalovnih čepkov (glej 

sliko 26), 𝑆(𝜆) je spektralna porazdelitev vpadne svetlobe, 𝑅(𝜆) pa odbojnost površine. 

Parameter k služi normalizaciji in je določen tako, da je za barvilo, ki popolnoma odbija 

vso vpadno svetlobo, Y enak 100. 

Standardizirane barvne vrednosti lahko uporabimo za napoved zaznane barve, lahko 

tudi opazimo, da je produkt vpadnega spektra 𝑆(𝜆) in odbojnosti 𝑅(𝜆) enak odbitemu 

spektru, torej spektru svetlobe, ki vpade v oko ali drug receptor, kar je uporabno pri 

vrednotenju izmerjenih spektrov. 

Glavni prednosti tega sistema sta usklajenost z delovanjem človeškega očesa in to, 

da barvo podamo zgolj s tremi podatki. [1] 

 

2.7.1.1 METAMERIZEM 

Če sta dva predmeta videti enake barve, nato pa ju osvetlimo z drugačno svetlobo in 

se barvi predmetov nato razlikujeta, pojav imenujemo metamerizem oziroma 

metamerija. Pojav je posledica tega, da človeški možgani vpadni spekter spremenijo v 

tri podatke. Svetlobe, katerih spektri se le malo razlikujejo, lahko v določenih primerih 

zaznamo kot enake. Ko pa spremenimo osvetlitev, zaradi različne odbojnosti 

predmetov dobimo bistveno različna odbita spektra. Posledično se spremenita 

vzbujenost posameznih čepkov in zaznana barva.  

Do metamerizma v praksi največkrat pride, če predmete enkrat osvetljujemo s svetlobo 

s črtastim, drugič pa s svetlobo z zveznim spektrom.  [36] 
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2.7.2 NUMERIČNO VREDNOTENJE BARV V SISTEMU RAL DESIGN 

Nemški inštitut za kakovost in označevanje (Reichs-Ausschuβ für Liefrbedingungen 

und Gütesicherung) je leta 1993 predstavil sistem za numerično vrednotenje barv, 

imenovan RAL Design. Kratica RAL izvira iz nemškega imena organizacije. Numerično 

vrednotenje barve po omenjenem sistemu pogosto srečamo pri nakupu barvil.  

Podobno kot barvne koordinate tudi sistem RAL Design barvo poda s tremi podatki 

tako, da barvnemu tonu, svetlosti in čistosti priredi numerične vrednosti. Ti trije podatki 

tvorijo osnovo tridimenzionalnemu barvnemu telesu RAL Design, ki je prikazan na sliki 

34. Za opis telesa je prikladen cilindrični koordinatni sistem. 

Barvni oziroma pestri ton je označen z oznako H (Hue). Barvni toni so razporejeni v 

krog in označeni s kotom kot na sliki 35. Rdeča je označena z 0° ali 360°, rumena z 

90°, zelena s 180° in modra z 270°. Med 270° in 360° so škrlatne (magenta) barve. 

Barvni krog ima korak na 5° ali 10°. 

Svetlost je označena z L (Lightness) in predstavlja vertikalno os (slika 34). Svetlost 0 

pomeni črno barvo, svetlost 100 pa belo barvo. 

Čistost barve oziroma kroma je označena s C (Chroma). Na vertikalni osi je čistost 

enaka 0. Tam imamo nek odtenek sive. Večja kot je čistost, bolj proti zunanjosti telesa 

se premikamo in tako dobimo bolj intenzivne barve, kot je to razvidno iz slik 34 in 35.  

 

 

Slika 34: Barvno telo RAL Design. [37] 

 

Slika 35: Horizontalni in vertikalni prerez 
barvnega telesa RAL Design. [37] 

  

V sistemu RAL Design barvo določa kombinacija H L C. 210 70 30 tako pomeni 

turkizno barvo s svetlostjo 70 (dokaj svetlo) in čistostjo 30 (medla oz. pastelna barva). 
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Sistem RAL Design temelji na barvnem sistemu CIE, med sistemoma pa je možno 

enostavno preračunavanje.   

Poleg vrednotenja oziroma določanja barve s spektri, barvnimi koordinatami ali 

sistemom RAL Design obstaja še cela vrsta drugih načinov. Nekateri so namenjeni 

specifičnim področjem, druge je že povozil čas, vsem pa je skupno, da ima vsak svojo 

specifiko, preračunavanje iz enega v drug sistem pa je zelo zahtevno ali nemogoče.  

[1], [37] 

 

2.7.3 TEŽAVE PRI MERJENJU, VREDNOTENJU IN REPRODUKCIJI 

BARV 

Čeprav so barve povsem vsakdanja stvar, pa je, kot smo spoznali v prejšnjih poglavjih, 

numerična obravnava zelo zahtevna. S spektrometri je možno zelo natančno izmeriti 

spektre svetlobe, vendar je obravnava množice pridobljenih podatkov zelo zamudna. 

Še večja težava pa je reprodukcija barve. Oglejmo si to na primeru izdelave  fotografije. 

Denimo, da z domačim fotoaparatom ali prenosnim telefonom zunaj naredimo 

fotografijo in jo nato natisnemo na domačem tiskalniku. 

Z običajnim fotoaparatom fotografiramo izbrani predmet. Skozi objektiv pride zajeta 

svetloba na senzor fotoaparata. Senzor je razdeljen na več enot, vsaka enota pa na  3 

dele. Vsak del je namenjen zaznavi posameznega  intervala valovnih dolžin. V grobem 

lahko rečemo, da je en del namenjen zaznavanju modre, drug zelene in tretji 

zaznavanju rdeče svetlobe. Podobno kot oko tudi fotoaparat spekter vpadne svetlobe 

za vsako enoto spremeni v 3 podatke. S temi tremi podatki nato računalnik krmili 

svetleče diode v zaslonu.  

Spekter svetleče diode je bolj ali manj ozek vrh. Kombinacija treh vrhov pa v očesu 

navadno ne vzbudi povsem enakega občutka, kot ga je svetloba, ki jo je odbil predmet. 

Težava je tudi v tem, da z uporabo modre, zelene in rdeče svetlobe ne dobimo vijolične 

svetlobe, temveč občutek simuliramo s kombinacijo modre in rdeče (za spekter glej 

sliko 65). Pogosto se v tem primeru namesto zavajajočega imena vijolična 

poslužujemo uporabe imena škrlatna. V resnici je spekter vijolične svetlobe en sam 

vrh z valovno dolžino krajšo od 450 nm, v primeru svetlobe škrlatne barve pa je 

najkrajša valovna dolžina daljša od 450 nm (glej sliki 27 in 65).   

Če isto fotografijo opazujemo na več različnih zaslonih, bomo hitro opazili, da se barve 

na posameznih zaslonih nekoliko razlikujejo. Pri novejših zaslonih je pogost tudi filter 

modre svetlobe. Seveda ne gre za filter v fizični obliki, temveč krmilnik zmanjša 

intenziteto izsevane modre svetlobe. To zaznamo kot spremembo barve v bolj rdeč 

odtenek (barvni ton). 

Za izdelavo fotografij, revij … se uporabljajo tiskalniki. Domač tiskalnik ima običajno 4 

barvila: turkizno (cian), rumeno, škrlatno (magenta) in črno. Fotoaparat je za vsako 

točko spektru svetlobe priredil tri podatke in te smo prenesli na računalnik. Računalnik 

pri tiskanju na podlagi teh podatkov upravlja nanašanje posameznega barvila na 

posamezno točko. Delovanje barvil je opisano v razdelku 2.6.4. Absorpcijski (in 

posledično odbojni) spekter barvila nanešenega na posamezno točko je odvisen od 
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kombinacije in količine nanosa posameznih barvil. Težava je v tem, da želimo s tremi 

izrazitimi absorpcijskimi maksimumi (odbojnimi minimumi) poustvariti absorpcijski 

(odbiti) spekter fotografiranega predmeta, ki je bil zvezen. (Podobno želimo za zaslonu 

LCD s kombinacijo treh diod v možganih ustvariti enak občutek kot originalna odbita 

svetloba z zveznim spektrom.) Tudi pri tisku ne uporabimo vijoličnega barvila, temveč 

svetlobo z najkrajšo valovno dolžino dobro odbija modro barvilo (𝜆 ≈ 450 𝑛𝑚).  

Kako bo videti natisnjena fotografija, je na koncu odvisno še od svetlobe, s katero je 

osvetljena. 

Pri izdelavi fotografije se del informacij najprej izgubi pri pretvorbi vpadnega spektra v 

tri podatke. Naslednja napaka je bila zagrešena pri prikazu podatkov na zaslonu. Tretja 

napaka je bila zagrešena pri tiskanju. Če fotografija ni osvetljena z enako svetlobo, kot 

je osvetljevala predmet pri fotografiranju, tudi tu pride do spremembe barve. Druga in 

tretja napaka se medsebojno izključujeta. 

Poleg osnovnih napak, ki sem jih opisal, obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo na 

barvo končnega izdelka. Pri fotoaparatu so to denimo uporaba bliskavice (spremeni se 

svetloba, ki osvetljuje predmet), uporaba funkcije izenačevanja beline, uporaba t. i. 

filtrov in ostali učinki, ki so na voljo. Da bi zmanjšali napako pri tiskanju, obstajajo tudi 

tiskalniki, ki namesto štirih uporabljajo več barvil, kar napako pri tiskanju sicer zmanjša, 

vendar je ne odpravi. 

Reprodukcija barv je zelo zahteven in še vedno odprt problem. V tem delu sem ga 

opisal zelo na kratko, toliko kot menim, da je potrebno za razumevanje te naloge. 

Zgoraj opisane napake je potrebno imeti v mislih tudi pri opazovanju fotografij v 

empiričnem delu! [38-40] 

  

2.8 UPORABLJENI INSTRUMENTI  

2.8.1 SPEKTROMETER 

Spektrometer je instrument, s katerim merimo energijsko porazdelitev svetlobnega 

toka po frekvenci ali valovni dolžini (spekter svetlobe). Prvi spektrometri so za 

delovanje izkoriščali razklon svetlobe pri prehodu skozi prizmo. Sodobni spektrometri 

pa temeljijo na uklonu svetlobe na uklonski mrežici.  

Za merjenje spektrov sem uporabil šolski spektrometer, model TVSPEC, proizvajalca 

Elliot instruments LTD, ki je prikazan na sliki 36. Glavni sestavni deli spektrometra so: 

i) uklonski element, 

ii) zaznavalo svetlobe, 

iii) napajalnik, 

iv) povezava USB. 
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Slika 36: Uporabljeni spektrometer. [41] 

Spektrometer ima merilno območje med 296 nm in 792 nm z ločljivostjo 1,56 nm. 

Instrument preko povezave USB povežemo z računalnikom. V računalniškem 

programu lahko izmerjeni spekter prikažemo kot graf, lahko opazujemo spektralne 

barve, ki sestavljajo spekter, lahko merimo zgolj intenziteto … Jaz sem uporabljal le 

grafični prikaz. Izmerjeni spekter sem izvozil v datoteko txt, kar mi je omogočalo 

nadaljnjo računalniško (računsko) obdelavo podatkov. 

Pred začetkom meritev sem izvedel umerjanje spektrometra, kot je opisano v 

nadaljevanju (3.1). Pri umerjanju spektrometra sem moral nekatere vrednosti privzeti, 

zato je napaka umeritve in posledično napaka meritev znatna. V prihodnje bi bilo 

zanimivo ponoviti meritve z boljšim spektrometrom in primerjati rezultate. 

Na tem mestu bi omenil še dve dejstvi. Prvo je, da instrument izmerjeni spekter poda 

zgolj relativno. Posledično ne poznamo absolutne vrednosti svetlobnega toka. Ker me 

je pri meritvah zanimala zgolj oblika spektra, se z enotami nisem posebej ukvarjal. 

Drugo dejstvo je velik šum, ki ga ima spektrometer. Slednjega sem eliminiral tako, da 

sem namesto zajema trenutnega spektra uporabil funkcijo povprečje in meril 10 s 

stabilnega stanja (merjenca) ter zabeležil povprečje. [8], [41], [42]  

 

2.8.2 SPEKTROSKOP 

Podobno kot spektrometer tudi spektroskop (slika 37) uporabljamo za opazovanje 

spektrov svetlobe. Glavna razlika je v tem, da spektroskop omogoča samo 

opazovanje, ne pa tudi beleženje podatkov. Tudi spektroskop deluje na principu 

razklona svetlobe na prizmi ali uklonu svetlobe na uklonski reži/mrežici. Ker je 

enostaven za uporabo, je zelo primeren za začetno obravnavo spektrov. Učenci z očmi 

takoj zaznajo, da svetila oddajajo različno svetlobo. Nato lahko svetlobo, ki jo oddajajo 

svetila, opazujejo s spektroskopom in vidijo spektre. Dijakom in študentom na ta način 

olajšamo vpeljavo grafično podanih spektrov.  
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Slika 37: Spektroskop [43] 

  

Na slikah 38, 39 in 40 so prikazani primeri spektrov, kot jih vidimo, če s spektroskopom 

opazujemo sončno svetlobo, fluorescentno sijalko in zeleno svetlečo diodo.  

 

 

Slika 38: Spekter sončne 
svetlobe. [16] 

 

Slika 39:Spekter 
fluorescentne sijalke. [16] 

 

Slika 40: Spekter zelene 
svetleče diode. 

 

2.8.3 PIROMETER 

Pirometer (slika 41) je instrument, s katerim brezstično merimo temperaturo površine 

telesa. Pirometer meri gostoto svetlobnega toka, ki ga izseva sivo telo, in po enačbi 

(11) izračuna temperaturo površine. Pred meritvijo je potrebno vnesti emisivnost 

površine, ki ji merimo temperaturo. Tu nastopi težava, saj lahko v uporabljeni pirometer 

vnesemo le eno vrednost, v resnici pa se emisivnost površine spreminja z valovno 

dolžino. Emisivnost materiala (npr. volframa) s časom pada. Emisivnost, ki jo vnesemo 

v pirometer, naj bo povprečna vrednost ob času merjenja. Pri oceni slednje si 

pomagamo s tabelami, ki so priložene pirometru, ali pa podatek poiščemo v literaturi. 

Izmerjena temperatura je odvisna tudi od natančnosti usmeritve instrumenta. [43] 
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Slika 41: Uporabljeni pirometer.[42] 
 

2.9 ZAKORENINJENE PREDSTAVE 

Človek se na tak ali drugačen način uči vse življenje. Skozi izobraževanje, delo in 

dejavnosti, s katerimi se ukvarja, vsak dan pridobiva informacije in izkušnje, na podlagi 

katerih si ustvari pogled na svet, v katerem živi. V tem koraku pa nastopi težava, saj 

prejete informacije niso vedno (povsem) pravilne. Nepopolne in napačne informacije 

najlažje najdemo v medijih, prisotne so v domačem okolju, izjema pa ni niti šola. Na 

podlagi teh informacij si ljudje ustvarijo nepopolne ali napačne predstave. Kot pove že 

ime, so nepopolne tiste predstave, pri katerih človek pozna le del pojava, napačne 

predstave pa so tiste, pri katerih je znanje neglede na obseg napačno. V literaturi 

srečamo tudi izraza alternativne in naivne predstave. Če učenec s temi predstavami 

lahko razloži pojave v okolici, jih ponotranji. To pa predstavlja težave pri nadaljnjem 

učenju, saj je v človeški naravi, da si svet razlagamo na podlagi obstoječega znanja. 

Če je to nepopolno ali napačno, bodo take tudi novonastale predstave o svetu.  

Kot lahko sklepamo že iz imena, so nepopolne predstave tiste, pri katerih učenci 

poznajo le del (običajno bistvo) pojava, podrobnosti pa ne. Veliko naravnih pojavov je 

prezahtevnih, da bi jih že na začetku izobraževanja (npr. v osnovni šoli) podrobno in 

povsem pravilno obravnavali. Po načelu spiralnega kurikuluma se najprej obravnava 

bistvo, kasneje, ko imajo učenci boljše kognitivne sposobnosti in več znanja, 

potrebnega za obravnavo, pa se pojav obravnava podrobneje.  

Tipičen primer take snovi in nepopolnih predstav je zaznava barv. V elektronskem 

učbeniku Naravoslovje 7 ([45])  je delovanje barvil opisano: 

»Na spodnji sliki vidimo rdečo in zeleno žogo. Bela svetloba, ki prihaja s Sonca, vpada 

nanju, vsaka od njiju pa odbija le eno barvo svetlobe (leva rdečo, desna pa zeleno 

svetlobo). Preostalo svetlobo žogi vpijeta.« (Godec, Grubelnik, Glažar, Jamšek, 

Zmazek, 2012) in ponazorjeno s sliko 42. 
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Slika 42: Ponazoritev zaznave barv v e-učbeniku Naravoslovje 7. [45] 

 

V resnici obe žogi odbijata svetlobo vseh barv, le da rdeča žoga odbije največ rdeče 

svetlobe, le malo pa ostalih, medtem ko zelena žoga odbije največ zelene svetlobe in 

le malo ostalih. Za začetno obravnavo je to seveda primeren način, saj bi lahko bila 

podrobnejša obravnava za marsikaterega učenca prezahtevna. Nepopolne predstave 

naj bi med nadaljevanjem izobraževanja v čim večji meri odpravili, zavedati pa se je 

potrebno, da učenci v osnovni šoli spoznajo veliko področij znanosti in nikakor ne 

morejo podrobno poznati vseh. V srednji šoli, na fakulteti, strokovnih izobraževanjih … 

se ljudje učijo specifičnih področij, druge pa zgolj omenijo ali izpustijo, zato ne 

preseneča dejstvo, da nekaterih nepopolnih predstav nikoli ne odpravijo.  

Napačne predstave si pogosto ustvarimo tudi na podlagi izkušenj. Tako bi lahko 

denimo sklepali, da bo modra majica vedno modra, ne glede na to, katero svetilo jo 

osvetljuje. Naše vsakdanje izkušnje to seveda potrjujejo, razlog pa je v tem, da za 

razsvetljavo prostorov uporabljamo svetila, ki oddajajo belo svetlobo.   

Za učinkovito razbijanje (nepopolnih in napačnih) zakoreninjenih predstav je v prvi vrsti 

pomembno, da jih učitelj odkrije. V nadaljevanju je dobro uporabiti eksperimente, ki 

učence (ob obstoječi predstavi) pripeljejo v kognitivni konflikt. Tako spoznajo, da 

njihova predstava ni več dovolj dobra in si ob primerni podpori ustvarijo boljšo. [45–47] 
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3 MERITVE S SPEKTROMETROM 

3.1 UMERITEV SPEKTROMETRA 

Eden izmed pogojev za dobro meritev je uporaba kalibriranih instrumentov. Če sem 

želel izmeriti spekter svetlobe, ki jo odbije posamezen vzorec, sem moral najprej 

poskrbeti za kalibracijo spektrometra. Izvedel sem jo na dva načina. Najprej bom na 

kratko predstavil kalibracijo z uporabo žarnice na žarilno nitko po postopku, ki ga je v 

svojem diplomskem delu predlagal Valenčič, nato pa še kalibracijo s pomočjo 

tabeliranega spektra sončne svetlobe. Izvedba dveh neodvisnih kalibracij je smiselna 

predvsem z vidika preverjanja ujemanja.  

 

3.1.1 UMERITEV Z UPORABO ŽARNICE NA ŽARILNO NITKO 

Osnovna predpostavka je, da žarnica na žarilno nitko seva kot sivo telo in zanjo velja 

Planckov zakon (enačba (10)). Da bi lahko izračunal porazdelitev gostote svetlobnega 

toka po valovni dolžini, sem moral najprej izmeriti temperaturo žarilne nitke. 

 

3.1.1.1 MERJENJE TEMPERATURE ŽARILNE NITKE 

Temperatura žarilne nitke je odvisna od električne moči, ki jo troši žarnica. Za izračun 

električne moči sem meril tok, ki teče skozi žarnico, in napetost na žarnici. Moč sem 

nato izračunal po enačbi 

𝑃 = 𝐼𝑈 . (15) 

Kot vir napetosti sem uporabil baterijsko korito (več galvanskih členov je zaporedno 

vezanih v baterijo z napetostjo 6 V.) Če bi žarnico priključil na šolski malonapetostni 

izvir ali kak drug vir napetosti, ki temelji na pretvorbi izmeničnega električnega toka v 

enosmernega ali celo neposredno izmenično napetost, bi žarnica utripala, kot je 

prikazano na sliki 43. Frekvenca utripanja bi bila verjetno 100 Hz, česar človeške oči 

ne zaznajo, instrumenti pa. Posledično bi imela taka meritev večjo napako. 
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Slika 43: Utripanje svetila. Oznaka Time pomeni čas, oznaka Illumination pa pomeni 
osvetljenost. [48] 

Temperaturo žarilne nitke sem izmeril s pirometrom. Za žarnico sem postavil črn papir, 

da bi tako zmanjšal vpliv odbite svetlobe na izmerjeno temperaturo. Postavitev 

eksperimenta prikazuje slika 44. 

 

Slika 44: Merjenje temperature žarilne nitke in električne moči, ki jo troši  klasična  
žarnica. 

 

Ker volframova žarilna nitka v žarnici ni idealno črno telo, sem pri meritvi upošteval tudi 

emisivnost volframa. Z isto žarnico sem naredil več meritev, pri katerih je 

predpostavljena različna emisivnost. Rezultati so prikazani na sliki 45. 
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Slika 45: Odvisnost izmerjene temperature žarilne nitke od električne moči in privzete 
emisivnosti. 

Z grafa na sliki 45 je razvidno, da je izmerjena temperatura odvisna predvsem od 

električne moči, na natančnost meritve pa vplivata privzeta emisivnost in natančnost 

usmeritve pirometra. V želji po čim boljših rezultatih sem meritev večkrat ponovil. 

Meritev sem ponovil s še eno žarnico in dobil podobne rezultate. Valenčič ([41]) je v 

svojem diplomskem delu predstavil tudi poskuse, s katerimi je pokazal, da steklo, ki je 

okoli žarilne nitke, nima velikega vpliva na natančnost meritve. V nadaljevanju sem 

uporabil podatke, ki sem jih dobil pri privzeti emisivnosti 0,35. Prikazani so z rdečo 

krivuljo. Za slednjo sem se odločil, ker predpostavljam, da sem pri tej meritvi najbolje 

usmeril pirometer in dobil rezultat, ki je najbližje pravi vrednosti. 

 

3.1.1.2 UMERITEV 

Umeritev spektrometra z uporabo klasične žarnice je v svojem diplomskem delu opisal 

že Valenčič ([41]), zato postopka kalibracije ne bom podrobno opisoval, navedel bom 

le idejo. Z uporabo Planckovega in Stefanovega zakona izračunamo teoretični spekter 

žarnice oz. kolikšno svetlobno moč bi s spektrometrom izmerili pri posamezni valovni 

dolžini na znani razdalji od svetila:  𝑑𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖č𝑛𝑖 (𝜆, 𝑟).  Izmerjeni spekter dobimo tako, 

da od zajetega odštejemo ozadje: 

 
𝑑𝑃𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛 = 𝑑𝑃𝑧𝑎𝑗𝑒𝑡 − 𝑑𝑃𝑜𝑧𝑎𝑑𝑗𝑎  . 

(16) 

 

Pomembno je, da meritev opravimo na enaki razdalji, kot smo jo uporabili za teoretični 

izračun. Omenim naj še, da se senzor spektrometra nahaja 7 cm za odprtino 

spektrometra. To sem upošteval tako, da je bila pri meritvi razdalja med žarilno nitko 

in začetkom spektrometra 20 cm, v teoretičnem računu pa sem upošteval razdaljo      

27 cm.  
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Odvisnost občutljivosti spektrometra od valovne dolžine predstavlja funkcija 𝛾(𝜆), ki jo 

je Valenčič definiral kot 

 
𝛾(𝜆) =

𝑑𝑃𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛(𝜆)

𝑑𝑃𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖č𝑛𝑖(𝜆)
  

(17) 

 

in predstavlja umeritveno krivuljo spektrometra. Ker sem imel več podatkov (slika 45), 

sem izračunal več umeritvenih krivulj. Vse so si med sabo zelo podobne, zato bom 

predstavil le tisto, ki sem jo uporabil pri nadaljnjih izračunih. Na sliki 49 je prikazana z 

modro, kot že rečeno pa temelji na meritvi temperature s privzeto emisivnostjo 0,35. 

Ko sem meril spekter sončne svetlobe, sem z uporabo zgoraj prikazane umeritvene 

krivulje dobil rezultate (spektre), ki so precej odstopali od tistih, ki jih navaja literatura. 

Eden od razlogov je to, da se emisivnost volframa spreminja z valovno dolžino in 

temperaturo, pri izračunu teoretičnega spektra pa sem privzel konstantno emisivnost. 

Odvisnost emisivnosti volframa od valovne dolžine in temperature prikazuje graf na 

sliki 46.  

Ob privzetju linearne interpolacije krivulj na grafu 46 na celotno območje vidnega 

spektra ugotavljam, da emisivnost volframa z valovno dolžino na območju vidnega 

spektra variira za okoli 10 %. Emisivnost volframa pa se spreminja tudi s starostjo. Še 

eno  pomembno dejstvo je, da žarnica s temperaturo žarilne nitke med 2000 K in 2500 

K izseva zelo malo modre svetlobe (glej sliko 12). Posledično je zaradi privzemanja 

emisivnosti in šuma spektrometra napaka meritve na tem intervalu velika. Upoštevajoč 

navedena dejstva ugotavljam, da ta kalibracija instrumenta ni najboljša, zato sem 

kalibracijo izvedel še z uporabo teoretičnih in izmerjenih spektrov sončne svetlobe. 

 

 

Slika 46: Odvisnost emisivnosti volframa od valovne dolžine in temperature. Oznaka 
Waavelength na x osi pomeni valovna dolžina, oznaka Emissivity na y osi pa pomeni 

emisivnost. [49] 
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3.1.2 UMERITEV Z UPORABO TABELIRANEGA SPEKTRA SONČNE 

SVETLOBE 

Da bi preveril kalibracijo, ki sem jo naredil z uporabo klasične žarnice, sem naredil še 

kalibracijo z uporabo spektra sončne svetlobe. To sem izvedel tako, da sem s 

spektrometrom izmeril spekter sončne svetlobe in ga primerjal s spektrom, ki ga za 

podobne okoliščine navaja vir [50]. Z izrazom sončna svetloba tu mislim svetlobo, ki 

prihaja neposredno s Sonca, in svetlobo, ki se sipa v atmosferi. Spekter sem izmeril 

29.3. ob 12:30 (po UTC+1). Dan je bil jasen, na nebu ni bilo oblakov. Pri meritvi spektra 

sem pazil, da nisem zajel svetlobe, ki se je odbijala od okoliških zgradb, dreves ... Ko 

sem spektrometer obrnil proti soncu, sem opazil, da je zaradi velike intenzitete svetlobe 

ta preobremenjen (zasičen), zato ne poda realnega spektra. Da bi zmanjšal intenziteto 

svetlobe, sem dal na spektrometer črn papir in vanj naredil majhno luknjico, ki je 

delovala kot zaslonka. Da bi zares izmeril samo spekter sončne svetlobe, sem na 

spektrometer dal tulec črnega papirja. Papir je bil zvit tako, da je bila črna stran 

obrnjena navznoter in je absorbirala večino svetlobe, ki ni prišla z izbrane smeri. Da je 

bil spektrometer res obrnjen neposredno v Sonce, sem si pomagal s senco 

spektrometra. Ko je bila ta najmanjša, sem sklepal, da je postavitev primerna. 

Postavitev je prikazana na sliki 47. Od izmerjenega spektra sem nato odštel ozadje, 

kot veleva enačba (16). 

 

 

Slika 47: Merjenje spektra sončne svetlobe. 

Ob upoštevanju ure, datuma in lokacije meritve (Ljubljana) sklepam, da je svetloba do 

površja prepotovala približno 1,5 atmosferske debeline. Dolžina poti svetlobe je 

povezana z absorpcijo svetlobe v atmosferi. Izkaže se, da ima absorpcija vpliv na 
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intenziteto, nima pa bistvenega vpliva na obliko spektra. [1] V zgodnjih jutranjih in 

poznih večernih urah, ko je pot svetlobe precej daljša, ima sipanje svetlobe velik vpliv, 

zato takrat nebo vidimo rdeče, okoli poldneva pa je pri jasnem vremenu vedno modro. 

Pri preučevanju barv me zanima samo oblika, ne pa tudi absolutna intenziteta spektra, 

zato bom zgoraj opisane pojave zanemaril. Posledično bo umeritvena krivulja 

relativna.  

Težava je, da spektrometer, ki sem ga uporabil, in literatura vrednosti intenzitete 

navajata pri različnih valovnih dolžinah. Spekter iz literature sem zato razdelil na tri 

dele in vsakemu posebej prilagodil krivuljo polinoma. Iz teh funkcij sem nato izračunal 

vrednosti, ki ustrezajo valovnim dolžinam, ki jih poda spektrometer. Z grafa na sliki 48 

je razvidno, da prilagojen spekter nekoliko odstopa od pravega. Najbolj problematične 

so valovne dolžine, pri katerih pride do večje absorpcije svetlobe.  

 

 

Slika 48: Spekter sončne svetlobe iz literature in aproksimacija, uporabljena pri 
izračunih. 

 

Umeritveno krivuljo sem dobil tako, da sem izmerjeni spekter delil s spektrom iz 

literature. Delil sem po točkah pri istih valovnih dolžinah, kot veleva enačba (17). 

Umeritvena krivulja, ki sem jo dobil, je na sliki 49 narisana z zeleno. Poleg je z modro 

narisana še umeritvena krivulja, ki sem jo dobil s klasično žarnico. Obe krivulji sta pri 

valovni dolžini 555 nm normirani na 1. Velika razlika med umeritvenima krivuljama je 

pri valovnih dolžinah, krajših od 450 nm, pri večjih valovnih dolžinah pa je ujemanje 

boljše. Naj poudarim, da sta obe krivulji relativni, podani v poljubnih enotah [a. u.]. 

Obliki krivulj sta pravi, vrednosti pa ne. Ker je kalibracija spektrometra z uporabo 

klasične žarnice obremenjena s precej napakami (glej 3.1.1), sem se odločil, da bom 

pri meritvah uporabljal kalibracijo izvedeno na podlagi meritev sončne svetlobe.  

Obe kalibraciji slonita na privzetih podatkih, ne pa na primerjavi instrumenta z 

mednarodnim, nacionalnim ali referenčnim etalonom, v kontroliranih pogojih, kot se 

kalibracije izvaja v primeru specializiranih laboratorijev. Pri kalibraciji z uporabo 
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klasične žarnice sem privzel povprečno emisivnost volframa in temperaturo, pri drugi 

kalibraciji pa sem privzel obliko spektra sončne svetlobe. 

 

 

Slika 49: Primerjava umeritvenih krivulj. Na abscisi je valovna dolžina, na ordinati pa 
relativna vrednost v poljubnih enotah [a. u.]. 

 

3.2 MERJENJE SPEKTROV ODBITE SVETLOBE 

3.2.1 VZORCI 

Za merjenje odbitih spektrov sem uporabil 15 barvnih vzorcev zaključnih fasadnih 

ometov (»zaključna fasadna barvila«). Za zaključne omete sem se odločil, ker se s 

časom manj spreminjajo kot npr. papir, ki zbledi. Tako sem imel skozi daljše časovno 

obdobje na voljo bolj konstanten vzorec. Vzorci ometov so debelejši od papirja, zato 

se praktično vsa svetloba bodisi odbije na površju bodisi absorbira. Pomembno je tudi, 

da pri uporabljenih vzorcih ni prišlo do pojava fluorescence. Vzorci so na sliki 50 

osvetljeni s sončno svetlobo. Namesto zaključnih ometov bi lahko uporabil tudi druge 

obarvane predmete. Vsekakor je potrebno pred meritvami preveriti, ali pri katerem od 

vzorcev prihaja do fluorescence in ga v tem primeru zamenjati z ustreznim vzorcem, 

pri katerem do tega pojava ne pride. Do fluorescence pride npr. pri običajnem belem 

papirju, če ga osvetlimo s svetlobo z dovolj kratko valovno dolžino. Na vseh 

uporabljenih vzorcih pride do difuznega odboja svetlobe. 
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Slika 50: Uporabljeni vzorci zaključnih 

ometov, ki so osvetljeni s sončno 
svetlobo. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 / 

Tabela 1: Oštevilčenje vzorcev glede na 
njihovo postavitev na sliki 50. 

Glede na postavitev vzorcev na sliki 50 sem jim dodelil številke, kot je prikazano v 

tabeli 1, ki jih bom uporabljal v nadaljevanju. 

 

3.2.2 POSTAVITEV EKSPERIMERNTA 

Eden izmed pogojev za dobro meritev je, da čim bolj izključimo vpliv okolice in merimo 

samo to, kar dejansko želimo. Za merjenje odbitih spektrov pri osvetljevanju z umetnimi 

svetili sem izdelal škatlo, ki sem jo z notranje strani oblekel v črno blago, kot je 

prikazano na slikah 51 in 52. Izdelal sem tudi stojalo za vzorce. Z  ene (npr. leve) strani 

sem na vzorec svetil, na drugo (npr. desno) pa postavil spektrometer in zajel odbiti 

spekter. Svetilo in spektrometer sta bila ločena, tako da s spektrometrom nisem zajel 

svetlobe, ki je prihajala neposredno s svetila. Ko sem uporabil tudi močna svetila, ki so 

namenjena osvetljevanju prostorov, sem zmanjšal intenziteto svetlobe: uporabil sem 

cev in tako povečal razdaljo med svetilom in vzorcem (slika 52). Črno blago v 

notranjosti je zagotovilo delno absorpcijo svetlobe. Na stranico škatle, ki je bila za 

vzorcem, sem postavil še črne liste papirja, ki so absorbirali večino vpadne svetlobe. 

Zavedam se, da je del svetlobe, ki se je odbil od stene škatle, padel na vzorec in tako 

vplival na meritev, vendar menim, da je vpliv bistveno manjši, kot če bi meritev izvedel 

v prostoru, kjer bi na vzorec padala svetloba, ki bi se odbila od sten, tal in ostalih 

predmetov. 
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Slika 51: Postavitev eksperimenta 
za merjenje odbitih spektrov. Med 

meritvami je bila škatla seveda 
pokrita. 

 

Slika 52: Postavitev s cevjo za uporabo 
halogenske žarnice, namenjene osvetljevanju 

prostorov. 

Pred začetkom meritve sem notranjost prazne škatle osvetlil in s spektrometrom zajel 

spekter. To sem upošteval kot ozadje (enačba 16). V nadaljevanju sem vstavljal vzorce 

in meril spektre svetlobe, ki so jo ti odbili. Omenim naj še, da sem pri vseh meritvah 

beli del ob robu vzorcev zakril in tako eliminiral svetlobo, ki se je odbijala od tega dela.  

 

3.2.3 OSVETLJEVANJE Z VIJOLIČNO SVETLEČO DIODO 

Meritev je potekala, kot je opisano v prejšnjem poglavju. Za osvetljevanje sem uporabil 

svetlečo diodo, ki ima vrh pri valovni dolžini 402 nm, njen spekter pa je prikazan na 

sliki 53. Opomnim naj, da je kalibracija spektrometra narejena na intervalu od 380 nm 

do 730 nm. Za valovne dolžine manjše od 370 nm ni upravičena linearna interpolacija 

umeritvene krivulje, zato sem za krajše valovne dolžine (zgolj informativno) prikazal 

originalen izmerek.  

 

Slika 53: Spekter uporabljene vijolične diode. 
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Slika 54: Vzorci, osvetljeni z vijolično svetlobo. 
 

3.2.3.1 REZULTATI MERITEV 

Če pogledamo vzorce, ki so na sliki 54 osvetljeni z dano svetlobo, opazimo, da so vsi 

vijolični ne glede na barvo na sliki 50. Iz spektra na sliki 53 vidimo, da dioda oddaja le 

vijolično svetlobo. Če na vzorec pada samo vijolična svetloba, ni presenetljivo, da 

vzorec odbije samo vijolično svetlobo in je posledično videti vijoličen. Na sliki 54 so 

prikazani spektri svetlobe, ki so jo odbili posamezni vzorci. S škrlatno barvo je prikazan 

spekter svetleče diode (vpadna svetloba). Pod njim je z barvo, ki približno predstavlja 

barvo vzorca na sončni svetlobi, prikazan spekter odbite svetlobe. Številka vzorca 

ustreza številki vzorca na sliki 50. Obe krivulji sta relativni. Razmerje med krivuljama 

ne predstavlja razmerja med vpadno in odbito svetlobo, saj sem spekter svetila izmeril 

posebej. To velja tudi za vse ostale primere, ki sledijo v nadaljevanju. 
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Slika 55: Spekter svetleče diode in spekter svetlobe, ki ga je odbil posamezen 
vzorec. Opazna je povezava med jakostjo odbitega spektra in svetlostjo vzorca na 

sliki 54. 

3.2.3.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Ugotavljam, da so si odbiti spektri po obliki zelo podobni, razlikujejo pa se po intenziteti. 

Podobnost po obliki je pričakovana, saj je spekter vpadne svetlobe relativno ozek vrh. 

Različne intenzitete so posledica različne odbojnosti vzorcev za dane valovne dolžine. 

Na sliki 54 (še bolj pa pri opazovanju v živo) to opazimo kot različno svetlost vzorcev.  

Da bi bila podobnost po obliki še bolj očitna, so na sliki 56 prikazani še normirani odbiti 

spektri. Te sem dobil tako, da sem poiskal največjo vrednost v posameznem spektru 

in nato cel spekter (po točkah) delil s to vrednostjo. Posledično je največja vrednost v 

vsakem spektru 1. Tudi tokrat barva krivulje predstavlja približno barvo vzorca, ko je ta 

osvetljen s sončno svetlobo.  
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Slika 56: Normirani odbiti spektri, izmerjeni pri osvetljevanju z vijolično svetlečo 
diodo. 

Podobnost med odbitimi spektri je sedaj še bolj očitna. V oči bode predvsem žagasta 

oblika spektra, ki se pojavi pri vzorcih s šibkejšim odbitim spektrom, pri valovnih 

dolžinah nad 450 nm. To je posledica šuma na spektrometru, ki pri normiranju postane 

še bolj izrazit. Ker je šum v primerjavi z izmerjenim spektrom relativno velik, naj 

opomnim, da je tu večja tudi merilna negotovost. 

Opazim pa še eno zanimivo dejstvo. Vrh spektra ni vedno pri isti valovni dolžini, temveč 

se od vzorca do vzorca nekoliko razlikuje. Teoretično bi to pojasnil s tem, da odbojnost 

vzorcev na danem intervalu ni konstantna, temveč se spreminja, kot je razvidno s slike 

59. Razlike v odbojnosti  pri posamezni valovni dolžini povzročijo spremembe v 

odbitem spektru. Velja pa opomniti, da je napaka meritve pri uporabljenem 

spektrometru znatna (glej primer s šumom) in je lahko tako majhna razlika v spektrih 

tudi posledica napake meritve. Za potrditev teoretične razlage bi potreboval bistveno 

boljši spektrometer.  
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3.2.4 OSVETLJEVANJE S SONČNO SVETLOBO 

Sonce se od svetleče diode, uporabljene v prejšnjem razdelku, bistveno razlikuje. Z 

vidika zaznave barv je glavna razlika v tem, da je spekter sončne svetlobe zvezen in 

vsebuje vse valovne dolžine, ki jih lahko vidimo. Do očitne razlike bo prišlo v obliki 

odbitega spektra, saj bo do izraza prišla različna odbojnost vzorcev pri posameznih 

valovnih dolžinah. 

 

3.2.4.1 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Vse meritve sem opravil na isti dan in v enakih pogojih kot meritve spektra sončne 

svetlobe (glej 3.1.2). Za meritev odbitega spektra vzorca sem iz črnega papirja izdelal 

podlogo, na katero sem postavil vzorec. Podloga je imela tudi »žep«, v katerega sem 

zataknil beli del vzorca, da ni vplival na meritev. Na spektrometer sem namestil tulec 

iz črnega papirja. Na konec tulca sem pritrdil še zaslonko iz enakega papirja. Zaslonka 

je služila zmanjšanju intenzitete, saj je bil spektrometer sicer preobremenjen. Sistem 

tulca in zaslonke je poskrbel tudi za to, da sem meril le svetlobo, ki jo je dejansko odbil 

vzorec, na pa tudi svetlobe iz okolice. Postavitev eksperimenta je prikazana na sliki 

57. 

 

Slika 57: Merjenje odbitega spektra pri osvetljevanju s sončno svetlobo. 

 

3.2.4.2 REZULTATI MERITEV 

Zaradi znatne razlike v intenziteti odbite svetlobe, podobno kot na sliki 55, bom prikazal 

zgolj odbite spektre, normirane na 1. Z barvo, ki približno predstavlja pravo barvo 

vzorca, so na sliki 58 prikazani normirani odbiti spektri. Številka vzorca ustreza številki 

vzorca v tabeli 1. 
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Slika 58: Normirani odbiti spektri vzorcev, izmerjeni pri osvetljevanju s sončno 
svetlobo. 

 

3.2.4.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Pričakovano so vsi odbiti spektri na intervalu 400 nm do 700 nm zvezni.  Iz razmerij 

odbite svetlobe pri posamezni valovni dolžini lahko razložimo zaznano barvo kot npr.: 

i) vzorec 10 odbije največ svetlobe z valovno dolžino med 420 nm in  

540 nm, kar ustreza modri barvi, 

ii) vzorec 9 odbije največ svetlobe z valovno dolžino nad 560 nm, kar 

najbolj ustreza rdeči barvi,  

iii) vzorec 8 odbije največ svetlobe z valovno dolžino med 490 nm in  

620 nm, kar ustreza zeleni barvi,  

iv) vzorci, ki jih zaznamo rumeno, rjavo in oker, odbijejo največ svetlobe z 

valovnimi dolžinami, ki ustrezajo rumeni in rdeči barvi, manj pa 

svetlobe z valovnimi dolžinami, ki ustrezajo zeleni oz. modri barvi.  

V razdelku 4.3 sem predstavili poskus, s katerim učencem vizualno pokažemo, da 

vsaka površina ne glede na barvo pri osvetljevanju z belo svetlobo odbija vse valovne 

dolžine vpadne svetlobe. To je očitno tudi na sliki 58, saj vsi izmerjeni odbiti spektri 

vsebujejo svetlobo vseh valovnih dolžin. 
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3.2.4.4 ODBOJNOST VZORCEV 

Odbojnost oziroma albedo vzorcev je razmerje med odbitim in vpadnim spektrom 

svetlobe: 

𝑎(𝜆) =
𝑑𝑃𝑜𝑑𝑏𝑖𝑡𝑖(𝜆)

𝑑𝑃𝑣𝑝𝑎𝑑𝑛𝑖(𝜆)
  

(18) 

 

in je odvisna od valovne dolžine [2]. Zaradi velike razlike v intenziteti sem se znova 

odločil za prikaz spektrov normiranih na 1, saj ti omogočajo bistveno boljšo primerjavo 

oblik spektrov. Relativno odbojnost vzorcev sem izračunal po enačbi 18 iz podatkov, 

ki sem jih dobil pri meritvi spektra sončne svetlobe. Na sliki 59 so z barvo, ki približno 

predstavlja barvo vzorca, osvetljenega s sončno svetlobo, narisani normirani spektri 

odbojnosti vzorcev. Številka vzorca ustreza številki vzorca v tabeli 1. 
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Slika 59: Spektri odbojnosti vzorcev. 

Zgornji grafi še enkrat kažejo, da predmet ne odbija samo svetlobe tistih valovnih 

dolžin, ki ustrezajo barvi predmeta. Lepo je razvidno, da predmeti odbijajo svetlobo 

vseh valovnih dolžin. Pri vzorcih 8, 9 in 10 (zelen, rdeč in moder) opazimo, da ima 
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odbojnost izrazit vrh pri valovnih dolžinah, ki ustrezajo barvi pri osvetljevanju z belo 

svetlobo. Vzorci rumene in rjave barve slabo odbijajo modro svetlobo, vzorec 11 

(turkizen) pa dobro odbija modro in zeleno barvo, slabše pa rdečo. 

Zelo zanimivi pa so spektri odbojnosti za črn in oba siva vzorca (vzorci 13, 14 in 15). 

Iz njih je razvidno, da se odbojnost z valovno dolžino le malo spreminja. S tem 

potrdimo, da predmeti, ki so videti črni, sivi in beli, odbijajo svetlobo vseh valovnih 

dolžin približno enako dobro. Glavna razlika je v intenziteti odbite svetlobe. Beli 

odbijajo največ, sivi manj, črni pa najmanj svetlobe.  

Na sliki 59 je razvidno tudi, da pri vzorcih 8 (zelen) in 11 (turkizen) odbojnost pri 

valovnih dolžinah nad 600 nm znova narašča, kar za ti barvi ni tipično. Razlog je v tem, 

da so uporabljeni vzorci zaključni ometi, ki so namenjeni prodaji. Z dodajanjem rdečih 

barvil proizvajalec zagotavlja željeno končno barvo, ki pa seveda ni čista spektralna 

barva.  

 

3.2.4.5 PRIMERJAVA VZORCEV S PODOBNIMI SPEKTRI ODBOJNOSTI 

Na sliki 58 lahko opazimo, da so normirani odbiti spektri (pri osvetljevanju s sončno 

svetlobo) vzorcev 13, 14 in 15 skoraj identični. Do take podobnosti pride zaradi 

normiranja. Na sliki 60 so brez normiranja prikazani izmerjeni spektri svetlobe, ki so jo 

odbili ti vzorci. Opazimo lahko, da je črn vzorec (13) res odbil najmanj svetlobe, temno 

siv (14) približno trikrat več, svetlo siv (15) pa približno devetkrat več od črnega. Faktor 

3 je zgolj slučaj. Na sliki 62 so brez normiranja prikazani izračunani relativni spektri 

odbojnosti za te vzorce. Tudi tu je oblika enaka, intenziteta pa prav tako narašča s 

faktorjem 3. Podobnost z grafi na sliki 28, ki jih za bel, siv in črn vzorec navaja literatura 

(glej 2.6.2), je očitna. Četudi so spektri po obliki enaki, pa zaradi razlike v intenziteti 

zaznamo drugačno barvo. To pa ne velja zgolj za bele, sive in črne površine. Do 

podobnega efekta pride tudi pri odboju svetlobe od obarvanih površin. Vzorca 1 in 4 

sta na sliki 50 videti povsem različnih barv, normirana spektra odbite svetlobe na sliki 

59 pa dokaj podobna. Na sliki 61 vidimo, da se izmerjena spektra odbite svetlobe (brez 

normiranja) bistveno razlikujeta le v intenziteti, medtem ko sta po obliki dokaj podobna. 

Podobno lahko opazimo pri izračunanih odbojnostih1, ki sta za oba vzorca brez 

normiranja prikazani na sliki 63.  

Prikazani grafi so lep dokaz, da na zaznano barvo poleg oblike spektra vpliva tudi 

intenziteta svetlobe. O vplivu intenzitete svetlobe na zaznano barvo je v svojem delu z 

modelom delno napolnjenih stekleničk pisal Matej Erjavec. [51]   
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Slika 60: Izmerjeni spektri svetlobe, ki 

so jo odbili vzorci 13, 14 in 15. 

 
Slika 61: Izmerjena spektra svetlobe, ki 

sta jo odbila vzorca 1 in 4. 

 
Slika 62: Izračunana relativna odbojnost 

vzorcev 13, 14 in 15. 

 
Slika 63:Izračunana relativna odbojnost 

vzorcev 1 in 4. 

 

1: Na sliki 63 odbojnost vzorca 1 celo preseže vrednost 1, kar teoretično ni možno. Za veljavno 
meritev odbojnosti bi moral spekter sončne svetlobe, ki bi ga uporabil pri izračunu odbojnosti, izmeriti 
tako, da bi meril odboj sončne svetlobe od ogledala enake velikosti, kot je bil merjeni vzorec. Ogledalo 
bi moralo biti od spektrometra oddaljeno enako kot merjeni vzorec. To žal ni bilo možno, saj je bil 
spektrometer zasičen, zato sem uporabil spekter sončne svetlobe, ki sem jo izmeril, kot je opisano v 
poglavju 3.1.2, posledično pa so izračunani spektri odbojnosti na slikah 62 in 63 relativni. 

 

3.2.5 OSVETLJEVANJE S HALOGENSKO ŽARNICO 

3.2.5.1 POSTAVITEV EKSPERIMENTA 

Pri eksperimentu sem uporabil halogensko žarnico z nazivno močjo 53 W/220 V. Za 

halogensko žarnico sem se odločil, ker je temperatura žarilne nitke pri t. i. halogenkah  

nekoliko višja kot pri klasični žarnici. Posledično dobimo malo več svetlobe s krajšimi 

valovnimi dolžinami. Spekter žarnice, ki sem jo uporabil, je prikazan na sliki 69. 

Postavitev eksperimenta je bila podobna kot pri meritvah z vijolično svetlečo diodo. 

Glavna razlika je v tem, da žarnice nisem postavil neposredno v škatlo, temveč sem 

uporabil podaljševalno cev, da sem zmanjšal intenziteto vpadne svetlobe. 
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3.2.5.2 REZULTATI MERITEV 

Z barvo, ki približno predstavlja barvo vzorca na sončni svetlobi, je narisan normiran 

refleksijski spekter. Številka vzorca ustreza številki vzorca na sliki 50. 

 

   

   

   

   



60 

 

   

   

   

 

Slika 64: Normirani refleksijski spektri vzorcev, izmerjeni pri osvetljevanju s 
halogensko žarnico. 

 

3.2.5.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Ugotavljam, da ima posamezen vzorec še vedno za svojo barvo značilno obliko 

spektra. Opazimo lahko tudi, da je v vseh spektrih več rdeče in manj modre 

komponente kot pri osvetljevanju s sončno svetlobo. Razlika med odbitimi spektri, ki 

sem jih dobil pri osvetljevanju s sončno svetlobo in s halogensko žarnico, je najbolje 

vidna, če prikažem oba odbita spektra na istem grafu. Primerjava je narejena v 

naslednjem poglavju. Pri vseh odbitih spektrih na sliki 64 je pri valovni dolžini 690 nm 

prisoten oster lokalni maksimum. Menim, da gre za napako meritve. 
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3.2.6 PRIMERJAVA ODBITIH SPEKTROV 

Na sliki 65 je z modro prikazan spekter odbite svetlobe, ki sem ga dobil pri 

osvetljevanju s sončno svetlobo (oznaka S), z rdečo pa spekter, ki sem ga dobil pri 

osvetljevanju s halogensko žarnico (oznaka H). Zaradi lažje primerjave so tudi tukaj 

predstavljeni normirani spektri. 
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Slika 65: Primerjava normiranih odbitih spektrov, ki sem jih izmeril pri osvetljevanju s 
sončno svetlobo in halogensko žarnico. 

 

3.2.6.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Z grafov na sliki 65 ugotavljam, da vzorci osvetljeni s sončno svetlobo odbijejo precej 

več svetlobe s krajšimi valovnimi dolžinami. Pri osvetljevanju s halogensko žarnico je 

večina odbitega spektra v rdečem delu. Glede na to, da je v spektru halogenske 

žarnice zelo malo svetlobe s krajšimi valovnimi dolžinami, je pričakovano, da je te 

svetlobe tudi v odbitem spektru malo. Posledično so vzorci videti bolj rdečkasti. 
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Opazim pa še eno zanimivost. Spektri, ki jih odbijejo vzorci 13 (črn), 14 in 15 (oba 

siva), so precej podobni spektrom vpadne svetlobe. Razlog je v tem, da je odbojnost 

teh vzorcev v vidnem delu spektra precej konstantna (glej sliki 59 in 62).  

 

3.3 POVEZAVA MED ODBOJNOSTJO VZORCA, VPADNO 

IN ODBITO SVETLOBO 

V prejšnjih poglavjih sem pokazal, da je spekter odbite svetlobe odvisen od barvila in 

vpadne svetlobe. Barvilo določa odbojnost za posamezno valovno dolžino. Spekter 

odbite svetlobe je produkt spektra vpadne svetlobe in odbojnosti vzorca (enačba 18). 

Seveda ne sme priti do fluorescence! Na slikah 66 in 67 je z rumeno prikazan spekter 

sončne svetlobe, s škrlatno odbojnost vzorca in z barvo vzorca (zeleno oz. rdečo) 

spekter svetlobe, ki jo vzorec odbije. Ker ima odbojnost zelenega vzorca  izrazit vrh pri 

valovni dolžini okoli 550 nm (slika 66), je na tem intervalu tudi največ odbite svetlobe. 

Odbojnost rdečega vzorca naraste pri valovnih dolžinah nad 550 nm (slika 67), zato je 

kljub nekoliko manjši intenziteti vpadne svetlobe intenziteta odbite svetlobe na tem 

intervalu največja.    

 

 

Slika 66: Spekter sončne svetlobe, 
odbojnost zelenega vzorca in spekter 

svetlobe, ki jo zelen vzorec odbije. 

 

Slika 67: Spekter sončne svetlobe, 
odbojnost rdečega vzorca in spekter 

svetlobe, ki jo rdeč vzorec odbije. 

S poznavanjem spektra svetila in odbojnosti vzorca lahko spekter odbite svetlobe 

napovemo z računom. Izvedel sem ga za siv vzorec (št. 14), ki ga osvetlim s sončno 

svetlobo in s halogensko žarnico. Na sliki 68 je prikazan izračunan odbit spekter vzorca 

14 na sončni svetlobi. Spekter slednje je prikazan z rumeno, odbojnost vzorca pa s 

škrlatno krivuljo. Izračunan odbiti spekter je prikazan s sivo barvo, ki približno ustreza 

barvi vzorca. Krivulji, ki prikazujeta spekter sončne svetlobe in odbojnost vzorca, sem 

množil po točkah (enačba 18) in dobil predvideni odbiti spekter. Rezultat se dobro 

ujema s spektrom, ki ga je sivi vzorec dejansko odbil na sončni svetlobi (glej sliko 58). 

Enak izračun sem naredil še za osvetljevanje s halogensko žarnico (slika 69). Ker 

slednja večino svetlobe odda v rdečem območju, se tam največ svetlobe tudi odbije, 

zato vzorec vidimo bolj rdeč kot pri osvetljevanju s sončno svetlobo. Tudi v tem primeru 

se napoved ujema z meritvami (slika 58). Ker je odbojnost črnega vzorca po obliki 

enaka odbojnosti sivega (glej sliki 59 in 62), bi tudi pri črnem vzorcu dobili odbite 

spektre, ki bi se po obliki ujemali s tistimi na slikah 68 in 69, po intenziteti pa bi bili 

približno trikrat šibkejši. 
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Slika 68: Spekter sončne svetlobe, 
odbojnost sivega vzorca in spekter 

svetlobe, ki jo siv vzorec odbije. 

 

Slika 69: Spekter halogenke, odbojnost 
sivega vzorca in spekter svetlobe, ki jo 

siv vzorec odbije. 

 

Na podoben način lahko predvidimo, kakšen bi bil spekter odbite svetlobe, če bi vzorec 

osvetlili z drugačno svetlobo. Obravnava spektra odbite svetlobe kot produkt spektra 

vpadne svetlobe in odbojnosti pojasni, zakaj se barva predmeta spremeni, če nanj 

posvetimo z drugačno svetlobo.  

 

3.4 UPORABA ZNANJA V PRAKSI 

Do sedaj sem povezave med barvilom, vpadno svetlobo in odbito svetlobo oz. zaznano 

barvo predstavil teoretično, v tem delu pa bom predstavil še praktične primere uporabe. 

V zadnjih letih smo mnogo klasičnih žarnic zamenjali s fluorescentnimi sijalkami ali 

svetlečimi diodami. Takoj po menjavi svetila opazimo, da se barve sten in predmetov 

v prostoru spremenijo. Drug primer je nočni sprehod po naselju. Opazimo lahko, da 

skozi okna prihaja svetloba različnih barv. Ker svetil navadno ne vidimo, lahko 

sklepamo, da se je svetloba odbila od predmetov v prostoru.  

Kako bodo videti prostor in predmeti v njem, ni odvisno le od uporabljenih barvil, 

temveč tudi od uporabljenih svetil. Za primer si na slikah 70-75 poglejmo, kako so videti 

vzorci zaključnih ometov, ki sem jih uporabil, če so osvetljeni z različnimi svetili. V 

spodnjem desnem kotu je za primerjavo bel list papirja, ki je sicer služil kot ozadje. 

Razlike so očitne. 
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Slika 70: Vzorci osvetljeni 
z neposredno sončno 

svetlobo. 

 

Slika 71:Vzorci v senci. 

 

Slika 72: Vzorci osvetljeni 
s klasično žarnico z 

nazivno močjo 60 W. 

 

Slika 73: Vzorci osvetljeni 
z belo svetlečo diodo z 

barvno temperaturo  
6500 K. 

 

Slika 74: Vzorci osvetljeni 
z belo svetlečo diodo z 

barvno temperaturo  
2700 K. 

 

Slika 75: Vzorci osvetljeni 
s fluorescentno sijalko z 

barvno temperaturo  
2700 K. 

 

Pri nakupu svetil moramo biti pozorni na dva podatka. Prvi je barvna temperatura, ki 

pove, kakšna bi bila temperatura črnega telesa, ki bi oddajalo svetlobo enake barve. 

Čim nižja je barvna temperatura svetila, tem bolj rumenordečo svetlobo bo svetilo 

oddajalo. Čim višja je barvna temperatura, tem bolj modro svetlobo bo oddajalo svetilo. 

Odvisnost zaznane barve bele površine od barvne temperature svetila je prikazana na 

sliki 76. 
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Slika 76: Odvisnost zaznane barve bele površine od barvne temperature svetila, s 
katerim je osvetljena. [52] 

Drugi pomemben dejavnik, ki vpliva na zaznano barv, je osvetljenost površine. Kot 

sem predstavil že v teoretičnem delu in poglavju 3.2.4.5, na  vzbujenost čepkov vpliva 

tudi jakost svetlobe, ki vpada v oko. Čim manjša je osvetljenost, tem temnejše odtenke 

barv zaznamo. Domnevam, da so stene na sliki 77 prebarvane z enakim barvilom in 

da je odbojnost modrih sten povsod enaka. Kljub temu je barva leve stene ob oknu 

drugačna od barve desne stene med oknoma ali barve leve stene za nosilcem v 

zgornjem levem delu slike.  

 

Slika 77: Odvisnost zaznane barve od intenzitete osvetljenosti. [53] 

Podoben efekt opazimo tudi, če opazovani predmet polijemo z vodo. Vsi smo že 

opazili, da je moker asfalt temnejši od suhega. Razlog je v tem, da plast vode, ki je na 

površju, absorbira del svetlobe, posledično se zmanjša intenziteta odbite svetlobe in 

površino zaznamo kot temnejšo. 

Pri nakupu svetila moramo imeti v mislih prostor, ki ga bomo osvetljevali. Če imamo 

denimo češnjevo mizo, hrastov parket ... , svetila z barvno temperaturo nad 4000 K 

niso primerna, saj zaradi manjše količine rumene in rdeče svetlobe v spektru les ne bo 
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več imel značilnega videza. Kot je razvidno iz slike 76, uporabljeno svetilo vpliva tudi 

na barvo sten. Pri izbiri in nakupu pohištva, keramike … moramo biti pozorni na to, 

kakšna svetila so uporabljena v salonu in kakšna je osvetljenost (jakost osvetlitve). Če 

denimo ploščice v salonu opazujemo ob velikem oknu ali stekleni steni, doma pa jih 

vgradimo v kopalnico z majhnim oknom, za razsvetljavo pa uporabljamo svetlečo diodo 

z barvno temperaturo 2700 K, bodo ploščice gotovo videti drugačne!   

Pri nakupu svetil velja pozornost posvetiti še enemu podatku. To je indeks barvne 

reprodukcije, običajno je označen s kratico CRI, ki izhaja iz angleškega izraza color 

rendering index. Pomen indeksa barvne reprodukcije je odvisen od barvne 

temperature svetila. 

 Če je barvna temperatura svetila nižja od 5000 K, CRI pove, kako dobro je 

ujemanje med barvami, ki jih zaznamo pri osvetljevanju z izbranim svetilom in 

idealnim črnim telesom, ki ima temperaturo enako barvni temperaturi svetila. 

 Če je barvna temperatura svetila višja od 5000 K, CRI pove, kako dobro je 

ujemanje med barvami, ki jih zaznamo pri osvetljevanju z izbranim svetilom in 

osvetljevanju s standardizirano svetlobo tipa Dx, pri čemer je x barvna 

temperatura svetila izražena brez zadnjih dveh cifer. Če bi vzeli barvno 

temperaturo 6500 K, bi standardizirano svetlobo tipa D označili z D65. 

Če torej vzamemo dve svetili z enakim indeksom barvne reprodukcije, a različno 

barvno temperaturo, bomo zaznali različne barve. Najvišji možen indeks barvne 

reprodukcije je 100, za nekaj pogostih svetil je prikazan v tabeli 2.  

Tabela 2: Indeks barvne reprodukcije za različna svetila [54]. 

Svetilo Barvna temperatura [K] Indeks barvne reprodukcije 

Klasična in halogenska 

žarnica 
3200 100 

Fluorescentna sijalka 4080 89 

Običajna bela svetleča 

dioda 
2700–5000 83 

Bela svetleča dioda z 

visokim CRI 
2700–5000 95–99 

 

[54] 
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4 OBRAVNAVA V ŠOLI 

4.1 BARVE V UČNIH NAČRTIH 

Pregledal sem učne načrte za naravoslovje in tehniko od 4. do 7. razreda, učni načrt 

za fiziko v 8. in 9. razredu, kataloge znanja za fiziko v srednjem strokovnem 

izobraževanju (kratica SSI), katalog znanja za naravoslovje v srednjem poklicnem 

izobraževanju (kratica SPI) in učne načrte fizike za gimnazije. V tabeli 3 so za 

posamezen razred oz. srednješolski program navedeni operativni cilji in pripadajoči 

standardi znanja, ki se nanašajo neposredno na zaznavo barv. S poudarjenim tiskom 

so označeni minimalni standardi znanja, oznaka / pomeni, da obravnava teme ni 

predvidena. Zapisi so kopije zapisov iz učnih načrtov oz. katalogov znanja. 

V različnih programih srednjega strokovnega izobraževanja je predvideno različno 

število ur fizike. Operativni cilji in standardi znanja so predstavljeni ločeno glede na 

predvideno število ur fizike.  

Tabela 3: Obravnava barv v učnih načrtih in katalogih znanj [55–64]. 

Razred Operativni cilji Standardi znanja 

4. / / 

5. / / 

6. / / 

7. Učenci spoznajo, da je bela 

svetloba sestavljena iz svetlob 

mavričnih barv. 

Učenci razumejo, zakaj vidimo 

površine bele, črne ali obarvane. 

Učenec ve, da je bela svetloba 

sestavljena iz mavričnih barv, 

ki se od površine odbijajo ali 

pa jih ta absorbira. 

Učenec po barvi predmeta 

sklepa, kateri del svetlobnega 

spektra se od predmeta odbija 

in kateri absorbira. 

8. in 9. / / 

SSI 68 ur Dijak pozna elektromagnetno 

valovanje; spekter EM-valovanja; 

radio, TV, mobilni telefon;  vidna 

svetloba, razklon svetlobe na 

komponente (z uklonsko mrežico 

in prizmo), barva kot fiziološka 

interpretacija valovne dolžine. 

/ 
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Dijak razume svetlobna modela 

RGB in CYMK (aditivno in 

subtraktivno mešanje barv).  

Dijak pojasni povezavo med barvo 

in valovno dolžino.  

Dijaki izvedejo tudi 

eksperimentalno vajo: merjenje 

valovne dolžine vidne svetlobe pri 

poskusu z uklonsko mrežico (pri 

majhnih kotih, brez kotnih funkcij). 

SSI 105 ur Dijak zna navesti in poimenovati 

spektralna območja 

elektromagnetnega valovanja (v 

tabelah poiskati meje različnih vrst 

EM-valovanja). 

Dijak razume svetlobna modela 

RGB in CYMK (aditivno in 

subtraktivno mešanje barv). 

Dijak zna pojasniti povezavo med 

barvo svetlobe in valovno dolžino. 

Dijak zna pojasniti prehod svetlobe 

skozi snov, absorpcijo, uporabo 

filtrov. 

Dijaki izvedejo tudi eksperimente 

na temo:  

- uklon svetlobe na uklonski 

mrežici; 

- merjenje valovnih dolžin v spektru 

laserske svetlobe, bele svetlobe in 

svetlobe  plinske svetilke. 

 

Dijak našteje EM-valovanja in 

pozna razlike oz. lastnosti IR, 

vidne in UV-svetlobe. 

Dijak našteje barve vidnega 

dela spektra. 

 

SSI 136 ur Dijak zna navesti in poimenovati 

spektralna območja 

elektromagnetnega valovanja. 

Dijak zna pojasniti uporabo 

uklonske mrežice za merjenje 

valovne dolžine svetlobe. 

Dijak našteje EM-valovanja in 

pozna razlike oz. lastnosti IR, 

vidne in UV-svetlobe. 

 

Dijak našteje barve vidnega 

dela spektra. 
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SSI 140 ur Dijak zna navesti in poimenovati 

spektralna območja 

elektromagnetnega valovanja (v 

tabelah poiskati meje različnih vrst 

EM-valovanja). 

Dijak zna pojasniti povezavo med 

barvo svetlobe in valovno dolžino. 

Dijak zna pojasniti prehod svetlobe 

skozi snov, absorpcijo, uporabo 

filtrov. 

Dijaki izvedejo tudi 

eksperimentalno vajo: uklon 

svetlobe na uklonski mrežici; 

merjenje valovnih dolžin v spektru 

laserske svetlobe, bele svetlobe in 

svetlobe  plinske svetilke. 

Dijak našteje EM-valovanja in 

pozna razlike oz. lastnosti IR, 

vidne in UV-svetlobe. 

Dijak našteje barve vidnega 

dela spektra. 

 

SPI 132 ur / / 

Splošna 

gimnazija 

Dijaki navedejo in poimenujejo 

spektralna območja 

elektromagnetnega valovanja. 

Dijaki z uklonsko mrežico izmerijo 

valovno dolžino svetlobe. 

Opazujejo spekter bele svetlobe, 

svetlobe, ki jo sevajo atomi v plinu, 

spekter laserske svetlobe in 

spekter svetlečih diod. 

Dijaki navedejo in 

poimenujejo spektralna 

območja elektromagnetnega 

valovanja. 

 

Strokovna 

gimnazija 

Dijaki navedejo in poimenujejo 

spektralna območja 

elektromagnetnega valovanja. 

Dijaki z uklonsko mrežico izmerijo 

valovno dolžino svetlobe. 

Opazujejo spekter bele svetlobe, 

svetlobe, ki jo sevajo atomi v plinu, 

spekter laserske svetlobe in 

spekter svetlečih diod. 

Dijaki navedejo in 

poimenujejo spektralna 

območja elektromagnetnega 

valovanja. 

 

  

Opazimo lahko, da je obravnava barv v osnovni šoli precej skopa. Učenci, ki šolanje 

nadaljujejo na srednjem poklicnem izobraževanju, zaznave barv ne obravnavajo več, 

tisti, ki nadaljujejo na srednjem strokovnem izobraževanju, se srečajo z belo in svetlobo 

različnih barv. Neposredna obravnava selektivnega odboja svetlobe od površine in 

nato zaznava barve formalno ni predvidena. Enako velja za gimnazijske programe. 
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To sicer ne pomeni, da posamezni učitelji in profesorji tematike ne obravnavajo, gotovo 

pa je ne slišijo vsi učenci oziroma dijaki. Ravno skopa obravnava pa daje možnost, da 

ljudje ne razvijejo prave predstave o zaznavi barv. [55–64]   

 

4.2 ANKETA  

4.2.1 NAMEN 

Do sedaj sem pokazal, da sta tako zaznava kot razumevanje zaznave barv zelo 

zapletena, obravnava v šoli pa dokaj skopa. Torej ne preseneča, da imajo ljudje o 

barvah nepopolne in tudi napačne predstave. Večkrat sem tudi pri učiteljih in študentih 

opazil, da rečejo, da npr. rdeče jabolko odbija rdečo svetlobo, ostale pa absorbira, kar 

seveda ni povsem res. Da bi preveril, kakšne predstave in koliko znanja imajo o 

zaznavi barv dijaki, sem pripravil kratko anketo in jo poslal na eno od srednjih šol. 

Odkrite nepopolne in napačne predstave služijo kot osnova za pripravo eksperimentov, 

s katerimi jih lahko odpravimo. 

 

4.2.2 OPIS VZORCA 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 40 dijakov in dijakinj, ki so v šolskem letu 2016/2017 

obiskovali srednje strokovno izobraževanje na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski 

šoli, Šolski center Novo mesto. Anketirani dijaki in dijakinje so obiskovali 1. in 2. letnik 

(starost 15 in 16 let). O zaznavi barv v srednji šoli niso slišali veliko, saj učni načrt za 

fiziko ne predvideva podrobne obravnave. Glede na to, kako skopa je obravnava 

svetlobe s spektri, domnevam, da se znanje dijakov ne razlikuje bistveno od znanja 

učencev po končani osnovni šoli. 

 

4.2.3 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Odločil sem se, da za zbiranje podatkov uporabim anketni vprašalnik, ki je priložen v 

nadaljevanju. Z modro barvo so označeni odgovori, ki sem jih štel za pravilne. 
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VPRAŠALNIK O BARVAH 

Izobraževalni program in letnik:___________________ 

Spol:   M      Ž 

 

1. Zakaj podnevi oz. pri dobri osvetljenosti vidimo barve, ponoči oz. pri slabi 

osvetljenosti pa ne? 

a) Ker za gledanje pri dobri  in slabi osvetljenosti ljudje uporabljamo različne 

senzorje. Eni zaznajo barve, drugi pa ne. 

b) Ker predmeti svetlobo pretvorijo v barvo zgolj, ko so dobro osvetljeni. 

c) Ker predmeti odbijajo svetlobo zgolj, ko so dobro osvetljeni. 

d) Ker predmeti oddajajo barvo zgolj, ko so dobro osvetljeni. 

 

2. Zakaj rdeče jabolko vidimo rdeče? 

a) Ker oddaja rdečo barvo. 

b) Ker oddaja rdečo svetlobo. 

c) Ker odbija rdečo svetlobo mnogo bolje kot ostale. 

d) Ker odbija rdečo svetlobo, ostale pa absorbira. 

e) Ker vpadno svetlobo spremeni v rdečo. 

 

3. Ali lahko rdeče jabolko vidimo tudi drugačne barve? Če si odgovoril/a z da, 

povej, kako bi to dosegel/a. 

a) Da 

b) Ne 

 

 

 

4. Kaj vpliva na barvo predmeta (možnih je več odgovorov)? 

a) Hrapavost površine. 

b) Kako dobro predmet odbija posamezno vrsto svetlobe. 

c) Zorni kot, pod katerim opazujemo predmet. 

d) Svetloba, s katero predmet osvetljujemo. 

 

5. Zapiši, kaj je spekter svetlobe. 

 

Spekter svetlobe je porazdelitev intenzitete svetlobe po valovni dolžini ali 

frekvenci. Za pravilne sem štel tudi odgovore, da spekter pove sestavo svetlobe 

oz. katere barve so zastopane v svetlobi. 

 

6. Kako se z vidika fizike razlikujeta modra in zelena barva? Nariši spektra 

svetlobe za obe barvi. 

 

Razlika je v spektru svetlob, ki ju zaznamo kot modro in zeleno. Glej sliki 27 in 

100. Za pravilne sem štel tudi odgovore, da se barvi razlikujeta v sestavi 

svetlobe in/ali valovni dolžini.  
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7. V čem se z vidika fizike razlikujeta magenta (najdemo jo v barvni kartuši 

tiskalnika) in rdeča barva? Nariši spektra svetlob obeh barv. 

 

Rdeča je spektralno čista barva, magenta pa je sestavljena iz modre in rdeče. 

Glej sliki 27 in 100. Za pravilne sem štel tudi odgovore, da se barvi razlikujeta v 

sestavi svetlobe in/ali valovni dolžini. 

 

8. V čem se z vidika fizike razlikujejo bela, siva in črna površina? 

a) Bela odbija svetlobe vseh barv, siva odbija modro, zeleno in rdečo, črna 

pa nobene svetlobe. 

b) Vse tri barve odbijajo svetlobo vseh barv, bela odbije največji delež, siva 

manj, črna pa najmanj.  

c) Bela odbija belo svetlobo, siva odbija sivo svetlobo, črna površina pa vso 

svetlobo absorbira. 

d) Noben od ponujenih odgovorov ni pravilen. 

 

 

9. Pri razklonu bele (npr. sončne) svetlobe nastane mavrica. Zapiši, katere barve 

so v mavrici? Pri vsaki barvi zapiši približno valovno dolžino svetlobe. Skiciraj 

mavrico in na skici označi barve.  

 
V mavrici so od zgoraj navzdol: 

rdeča 𝜆 ≈ 620 𝑛𝑚 

rumena 𝜆 ≈ 590 𝑛𝑚 
zelena 𝜆 ≈ 530 𝑛𝑚 
modra 𝜆 ≈ 470 𝑛𝑚 
vijolična 𝜆 ≈ 420 𝑛𝑚 
 
Opomba: Zavedati se je potrebno, da pri razklonu bele svetlobe dobimo 
zvezen prehod in da je navajanje ene valovne dolžine zgolj orientacijsko. 
 
 

10.  Predstavljaj si zeleno jabolko na belem listu papirja. V spodnjo tabelo zapiši, 

kakšne barve bi videl jabolko in papir, če bi ju osvetlil s svetlobo različnih barv. 

 

Vrsta svetlobe Barva belega lista Barva zelenega jabolka 

sončna bela zelena 

modra modra modra/siva 

zelena zelena zelena 

rdeča rdeča rdeča/siva 

*turkizna (cian) turkizna turkizna /siva 

*škrlatna (magenta) škrlatna  škrlatna/siva 

 



74 

 

4.2.4 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 

V nadaljevanju bom prikazal odgovore dijakov. Kjer je smiselno, je porazdelitev 

odgovorov prikazana grafično, in sicer s stolpčnim diagramom. Na abscisi so podani 

možni odgovori, na ordinati pa je v odstotkih prikazan delež dijakov, ki so izbrali 

ponujeni odgovor. Natančen delež dijakov je zapisan tudi pri vsakem stolpcu. Vsako 

vprašanje sem tudi na kratko komentiral. 

VPRAŠANJE 1 

Pravilni odgovor je a. Da ga je izbralo zgolj 15 % dijakov, ni presenetljivo, saj v 

omenjeni srednji šoli nimajo biologije, če so to obravnavali v osnovni šoli, pa ne 

preseneča, da so nekateri pozabili. Tako majhen delež ni nujno odraz znanja 

majhnega dela dijakov, temveč je lahko tudi posledica ugibanja. Odgovor c se je večini 

zdel najbolj logičen.  

 

 

Slika 78: Odgovori na vprašanje 1: Zakaj podnevi oz. pri dobri osvetljenosti vidimo 
barve, ponoči oz. pri slabi osvetljenosti pa ne? 

 

VPRAŠANJE 2 

Pravi odgovor (c) je izbralo le 15 % anketiranih. Odgovor d ponuja nepopolno 

predstavo, ki je očitno kar precej razširjena.  
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Slika 79: Odgovori na vprašanje 2: Zakaj rdeče jabolko vidimo rdeče? 

VPRAŠANJE 3 

Pravilen odgovor (a) je izbralo dve tretjini dijakov. 24 % tistih, ki so odgovorili z da, je 

kot možnost navedlo uporabo drugačne svetlobe, 33 % pa uporabo barvnih filtrov. 

Nihče ni navedel možnosti, da bi jabolko prebarval. Ostali niso navedli konkretnega 

načina. 

 

 

Slika 80: Odgovori na vprašanje 3: Ali lahko rdeče jabolko vidimo tudi drugačne 
barve? Če si odgovoril/a z da, povej, kako bi to dosegel/a. 

 

VPRAŠANJE 4 

Za pravilna sem štel odgovora b, ki ga je izbralo 64 %, in d, ki ga je izbralo 56 % 

dijakov. Če povežem z vprašanjem 3, lahko rečem, da dobra polovica anketiranih ve, 

0%
5%

15%

67%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a) Ker oddaja
rdečo barvo.

b) Ker oddaja
rdečo svetlobo.

c) Ker odbija
rdečo svetlobo

mnogo bolje
kot ostale.

d) Ker odbija
rdečo svetlobo,

ostale pa
absorbira.

e) Ker vpadno
svetlobo

spremeni v
rdečo.

f 
[%

]

Vprašanje 2

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) Da b) Ne

f 
[%

]

Vprašanje 3



76 

 

da lahko na barvo predmeta vplivamo, pozna pa tudi način. Opomniti velja, da na 

zaznano barvo vpliva tudi zorni kot, pod katerim predmet opazujemo, a je vpliv 

minimalen in ga bom zanemaril, posledično pa sem odgovor c štel za napačnega. 

 

 

Slika 81: Odgovori na vprašanje 4: Kaj vpliva na barvo predmeta (možnih je več 
odgovorov)? 

 

VPRAŠANJE 5 

Kaj je spekter svetlobe, je približno opisalo 25 % anketiranih. 

VPRAŠANJE 6 

8 % anketiranih je navedlo, da se barvi razlikujeta v spektru oziroma sestavi svetlobe. 

VPRAŠANJE 7 

12 % anketiranih je navedlo, da je magenta sestavljena iz rdeče in modre komponente, 

oziroma navedlo idejo, da se barvi razlikujeta v sestavi svetlobe. 

VPRAŠANJE 8 

Pravilen odgovor (b) je izbrala tretjina dijakov. Odgovora a in c sta  dobila kar dve 

tretjini glasov. Verjetno je razlog v tem, da sta v skladu z nepopolno predstavo, da bele 

površine odbijajo vso svetlobo, črne pa vso svetlobo absorbirajo.  
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Slika 82: Odgovori na vprašanje 8: V čem se z vidika fizike razlikujejo bela, siva in 
črna površina? 

VPRAŠANJE 9 

Barve, ki so v mavrici, je naštelo 85 % dijakov, le 35 % pa je mavrico tudi pravilno 

narisalo. Nihče pa k barvam ni zapisal približnih valovnih dolžin. 

 

 

Slika 83: Odgovori na vprašanje 9: Pri razklonu bele (npr. sončne) svetlobe nastane 
mavrica. Zapiši, katere barve so v mavrici? Pri vsaki barvi zapiši približno valovno 

dolžino svetlobe. Skiciraj mavrico in na skici označi barve. 

VPRAŠANJE 10 

Večina dijakov ve, kako izgleda bel list, če ga osvetlimo s posamezno vrsto svetlobe. 

Slabši rezultat pri svetlobi turkizne in škrlatne barve pripisujem predvsem 

nepoznavanju teh dveh barv. V vprašalnik sem ju vključil, saj se ti dve barvi pojavljata 

v tehničnem jeziku, srečamo pa ju denimo v kartušah tiskalnikov. Da večina dijakov 
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ve, kako izgleda zeleno jabolko na sončni svetlobi, ni presenetljivo. Zanimivo pa je, da 

je 77 % vprašanih pravilno odgovorilo, da bo zeleno jabolko videti zeleno, če ga 

osvetlimo z zeleno svetlobo. Tako dober rezultat do neke mere pripisujem tudi 

ugibanju, saj je veliko dijakov v celoten desni stolpec napisalo, da bo jabolko videti 

zeleno. Na ta način je tu marsikdo odgovoril pravilno. Le en anketirani (3 %) je pravilno 

odgovoril, da bo pri osvetljevanju z ostalimi svetlobami barva jabolka temno siva ali 

enaka barvi svetlobe, s katero bo osvetljeno.  

 

  

Slika 84: Odgovori na vprašanje 10: Predstavljaj si zeleno jabolko na belem listu 
papirja. V spodnjo tabelo zapiši, kakšne barve bi videl jabolko in papir, če bi ju osvetlil 

z različnimi svetlobami. 

Da anketirani dijaki ne poznajo delovanja očesa, spektrov svetlobe in fizikalnih razlik 

med različnimi barvami, je povsem razumljivo, saj tega niso podrobno obravnavali. 

Večina dijakov sicer ve, da lahko na zaznano barvo predmeta vplivamo (glej vprašanji 

3 in 4), ne poznajo pa vseh načinov, podobno kot jim ni poznan način zaznave barv.  

Pri dveh tretjinah dijakov sta prisotni nepopolni predstavi, da predmeti odbijajo samo 

svetlobo, katere barva ustreza barvi predmeta (vprašanje 2), in da bele površine 

odbijajo vso svetlobo, črne pa vso svetlobo absorbirajo (vprašanje 8).   

Pri nekaterih dijakih sem opazil tudi napačne predstave. Pri vprašanju 1 je to denimo 

predstava, da predmeti oddajajo barvo, pri vprašanju 2, da obarvan predmet oddaja 

svetlobo ustrezne barve in da rdeči predmeti vpadno svetlobo spremenijo v rdečo, pri 

vprašanju 3 pa to, da predmeta ne moremo videti drugačne barve. 
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Iz rezultatov ankete lahko sklepam, da so med dijaki res prisotne nepopolne in 

napačne predstave o zaznavi barv. Sklepam, da so enake predstave razširjene tudi 

med osnovnošolci. 

 

4.3 POSKUS 

4.3.1 OSVETLJEVANJE BARVNIH PAPIRJEV Z RAZLIČNIMI 

BARVAMI SVETLOBE 1 

V tem delu bom predstavil enostaven poskus, s katerim lahko učencem pokažemo, da 

predmeti ne odbijajo samo svetlobe, ki ustreza zaznani barvi, temveč tudi vse ostale. 

Poznavanje spektrov svetlobe ni potrebno, zato je poskus primeren tudi za 

osnovnošolce. Namenjen je frontalni izvedbi. 

OPOZORILO: Poskus vključuje uporabo laserja. Laserji oddajajo ozek snop svetlobe, 

ki ima običajno veliko svetlobno moč in je zelo nevaren za oči. Z laserjem naj dela 

učitelj/ica, učenci pa le pod strogim nadzorom. Pred uporabo je učence potrebno 

podučiti  o nevarnostih in varni rabi laserja! 

CILJI 

1. Vse površine odbijajo svetlobo vseh valovnih dolžin (vse vrste svetlob). Razlika je 

zgolj v intenziteti odbijanja posamezne svetlobe. 

2. Pri difuznem odboju bele površine večino svetlobe odbijejo, črne večino vpijejo, 

sive pa odbijajo manj kot bele, a več kot črne površine. 

3. Na zaznano barvo predmeta vplivata barvilo, s katerim je predmet pobarvan, in 

svetloba, s katero predmet osvetljujemo. 

 

PRIPOMOČKI: 

i) različni svetlobni viri, 

ii) obarvani predmeti, 

iii) zelen in rdeč laser z nastavkom za razpršitev svetlobe. 

Za ta poskus potrebujemo različne barvne vzorce in različne vire svetlobe. Za uporabo 

v šoli so zelo primerni različni barvni listi papirja (npr. iz mape za kolaž), uporabni pa 

so tudi drugi predmeti, kot so npr. barvito jesensko listje ali drugi obarvani predmeti … 

(v nadaljevanju vzorci), ki pa naj bodo dovolj veliki, da jih bodo vsi učenci dobro videli. 

Vzorci naj bodo taki, da difuzno odbijajo svetlobo, na njih pa naj ne prihaja do 

fluorescence. Druga stvar, ki jo potrebujemo, so viri različne svetlobe. Zelo uporabne 

so svetleče diode, v katerih so vgrajene modra, zelena in rdeča svetleča dioda, pri 

čemer je možno upravljati vsako diodo posebej (v nadaljevanju svetleča dioda z 

regulacijo RGB). Seveda lahko uporabimo tudi diode, ki oddajajo svetlobo ene same 

barve.  
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PRIPRAVA POSKUSA: 

Za uspešno izvedbo je pomembno, da poskus izvajamo v dobro zatemnjenem 

prostoru. Ker nobeno senčilo prostora ne zatemni popolnoma, priporočam, da se 

poskus izvaja v prostoru brez oken in nadsvetlobe pri vratih. Če je v prostoru toliko 

dnevne (zunanje) svetlobe, da se lahko v njem brez težav gibamo, poskus ne bo uspel. 

 

IZVEDBA POSKUSA: 

CILJ 1 

Najprej pripravimo vzorce, ki jih bomo osvetljevali, nato jih postavimo na mesto, kjer 

jih bomo opazovali. Najprej učencem pokažemo vzorce, ki so osvetljeni z belo svetlobo 

(npr. dnevna svetloba, običajna svetila za osvetljevanje prostorov) kot na sliki 85. Nato 

izbrane predmete osvetlimo z enobarvnimi svetlobami (glej slike 86–88). 

 

 

Slika 85: Vzorci v senci. 

 

Slika 86: Vzorci osvetljeni z modro 
svetlobo. 

 

Slika 87: Vzorci osvetljeni z zeleno 
svetlobo. 

 

Slika 88: Vzorci osvetljeni z rdečo 
svetlobo. 
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Med izvedbo eksperimentov učencem postavljamo vprašanja, jih izzovemo, naj 

napovejo, kakšne barve bodo videti vzorci, če jih bomo osvetlili z drugačno vrsto 

svetlobe …  

Med poskusom res dobimo vtis, da predmet odbija zgolj svetlobo (z valovnimi 

dolžinami), ki ustreza barvi predmeta, ostale pa absorbira. Tako je npr. rdeč list videti 

rdeč, ko ga osvetlimo z belo in rdečo svetlobo (sliki 85 in 88), ko ga osvetlimo z modro 

ali zeleno svetlobo, pa izgleda črn oz. je črnemu listu zelo podoben (sliki 86 in 87). 

To nepopolno predstavo pa lahko enostavno odpravimo tako, da na zgornje vzorce 

posvetimo z različnimi laserji. To lahko storimo v temi ali pa ob osvetljevanju vzorcev 

s poljubno svetlobo. Na slikah 89–93 so prikazani isti vzorci, ki so tokrat osvetljeni z 

modrim, zelenim in rdečim laserjem. 

 

Slika 89: Vzorci osvetljeni 
z modrim laserjem. 

 

Slika 90: Vzorci osvetljeni 
z zelenim laserjem. 

 

Slika 91: Vzorci osvetljeni 
z rdečim laserjem. 

 

Slika 92: Rdeč list 
osvetljen z modrim 

laserjem. 

 

Slika 93: Črn list osvetljen 
z modrim laserjem. 
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Učence lahko pripeljemo v kognitivni konflikt, saj ne glede na to, kateri laser 

uporabimo, na vsakem vzorcu opazimo piko. Zakaj rdeč list enkrat odbija zeleno 

svetlobo, drugič pa ne? Če smo pozorni, opazimo, da so pike na različnih papirjih 

različno svetle. Iz tega lahko zaključimo, da vsak vzorec (vsaka površina) odbija 

svetlobo vseh valovnih dolžin (vse svetlobe), razlika je zgolj v intenziteti, kot je lepo 

razvidno na slikah 90 in 91. 

Če uporabimo vijoličen ali moder laser (uporabljeni je imel valovno dolžino 405 nm ± 

10 nm), večkrat pride do fluorescence (glej poglavje 2.3.4), kot denimo na slikah 89 in 

92. Sprememba barve zaradi tretjega pojava je pri obravnavi nove snovi moteča, zato 

je bolje vzeti zelen ali rdeč laser, saj fluorescenco pri odboju na vsakdanjih predmetih 

povzročata precej redkeje. Pred izvedbo poskusa je priporočljivo preveriti izbrane 

vzorce. Če pri katerem pride do fluorescence, ga je smiselno izločiti. 

Sklep, do katerega smo prišli s poskusom, lahko učencem grafično predstavimo, kot 

je to prikazano na sliki 95. Za primerjavo je na sliki 94 prikazana nepopolna predstava. 

Spekter vpadne svetlobe je prikazan z barvami. 

 

Slika 94: Nepopolna predstava. [65] 

 

Slika 95: Prava predstava. [66] 

CILJ 2 

Veliko učencev misli tudi, da površine, ki so videti črne, vso vpadno svetlobo 

absorbirajo. Že na slikah 86, 87 in 88 vidimo, da ima črn list vsakič nekoliko drugačen 

odtenek, torej odbije nekaj svetlobe. Slednje pa je res očitno na slikah 90, 91 in 93. 

Res pa je, da površine, ki so videti črne, v povprečju svetlobo odbijajo mnogo slabše 

od ostalih. Kot zanimivost naj povem, da snov, ki bi v vidnem delu spektra absorbirala 

vso vpadno svetlobo, ne obstaja. Tudi trenutno najbolj črna snov, imenovana 

Vantablack, v vidnem delu spektra absorbira približno 99,97 % vpadne svetlobe. [67] 

Vsa realna telesa so po fizikalni definiciji siva telesa, čeprav jim v vsakdanji rabi jezika 

pravimo tudi bela in črna. Zopet gre za nasprotje med fizikalno definicijo in splošno 

rabo izrazov črno in belo telo (glej 2.6.2). 

Na slikah 86, 87 in 88 lahko opazimo, da je siv list vedno nekoliko temnejši od belega 

in svetlejši od črnega. Sklepamo lahko, da površine, ki so videti sive, res odbijejo več 

svetlobe kot tiste, ki so videti črne, in manj od tistih, ki so videti bele. 

Z zgornjim poskusom žal ne moremo pokazati, da tudi površine, ki so videti bele, nekaj 

svetlobe absorbirajo. 



83 

 

CILJ 3 

V nadaljevanju lahko z učenci na podlagi opravljenih poskusov ugotovimo, da na 

zaznano barvo predmeta vplivata barvilo, s katerim je vzorec pobarvan, in svetloba, s 

katero vzorec osvetljujemo. To lahko učenci ugotovijo tudi sami. Pomagamo jim 

denimo z vprašanjem, kaj bi naredili, da bi nek predmet izgledal drugačne barve? 

 

4.3.2 OSVETLJEVANJE BARVNIH PAPIRJEV Z RAZLIČNIMI 

BARVAMI SVETLOBE 2 

Prvi del prej opisanega poskusa lahko učenci izvajajo tudi sami, v paru, skupini … in 

do ugotovitev pridejo z odkrivanjem. Na ta način izboljšujejo svoje eksperimentalne, v 

pogovoru, ki sledi, pa komunikacijske veščine. 

Poskus mora tudi tokrat potekati v temi, vzorci pa so lahko manjši kot pri frontalni 

obravnavi. Kot vire svetlobe lahko tudi tokrat uporabimo različne svetleče diode, lahko 

pa učenci kot vir uporabijo kar »pametne« prenosne telefone. Delovanje zaslona LCD, 

kakršen je tudi v prenosnih telefonih, je opisano v poglavju 2.4.7. Učencem naročimo, 

naj si naložijo brezplačno aplikacijo, ki lahko regulira posamezne slikovne točke v 

zaslonu, kar zaznamo kot spreminjanje barve zaslona. Primer take aplikacije je Color 

Flashlight, katere ikona je prikazana na sliki 96. 

 

Slika 96: Ikona aplikacije Color Flashlight. 

Ko odpremo aplikacijo, v spodnjem desnem kotu izberemo barvni krog za nastavljanje 

barve zaslona (slika 97). Drsnik nastavimo na željeno barvo in na sredini zaslona 

preklopimo stikalo (slika 98). Zaslon oddaja svetlobo izbrane barve, kot denimo na sliki 

99. 
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Slika 97: V spodnjem 
desnem kotu izberemo 

nastavljanje barv. 

 

Slika 98: Z drsnikom 
izberemo željeno barvo 

svetlobe. 

 

Slika 99: Ob vklopu 
"stikala" na sredini 
zaslona ta oddaja 

svetlobo izbrane barve. 

Da zaslon prenosnega telefona res deluje kot svetleča dioda z regulacijo RGB, sem 

preveril tako, da sem s spektrometrom pomeril spekter zaslona, ko je ta oddajal 

svetlobo različnih barv. Na sliki 100 so prikazani spektri različnih vrst svetlobe, ki jih 

oddaja zaslon prenosnega telefona Samsung Galaxy A3 2017. Med meritvami je bilo 

na zaslonu nameščeno zaščitno steklo (»pancerglass«). Pri vsakem spektru je v 

legendi zapisano, kakšen je videti zaslon, ko oddaja merjeno svetlobo. Vsi prikazani 

spektri so zaradi boljše preglednosti normirani na 1. Spektri modre, zelene in rdeče 

svetlobe so podobni spektrom, prikazanim na sliki 21, spekter bele svetlobe pa je 

povsem drugačen. 
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Slika 100: Spektri različnih barv svetlobe, 
ki jih oddaja zaslon prenosnega telefona. 

 

 

Po principu aditivnega mešanja svetlobe lahko dobimo različne barve.  
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OSVETLJEVANJE S SVETLOBO, KI VSEBUJE VEČ KOMPONENT 

Če vzorce osvetlimo s svetlobo turkizne, rumene ali škrlatne barve (za spektre glej sliki 

27 in 100), jih vidimo kot na slikah 101, 102 in 103. 

 

Slika 101: Vzorci osvetljeni 
s svetlobo turkizne barve. 

 

Slika 102: Vzorci osvetljeni 
s svetlobo rumene barve. 

 

Slika 103: Vzorci osvetljeni 
s svetlobo škrlatne barve. 

Ker ima vpadna svetloba v spektru dva vrha, je bolj podobna beli svetlobi, zato so tudi 

zaznane barve bolj podobne barvam, ki jih zaznamo na sončni svetlobi.  

V osnovni, marsikje pa tudi v srednji šoli obravnava (vpadne) svetlobe z grafično 

podanimi spektri zaradi zahtevnosti (branje grafov …) in premajhnega števila ur ni 

možna. Na tem mestu si lahko pomagamo s spektroskopi, spekter pa namesto 

porazdelitve svetlobe po valovni dolžini (frekvenci) obravnavamo kar kot sestavo 

svetlobe, podamo pa ga grafično kot na slikah 38, 39 in 40.  

 

4.3.2.1 METAMERIZEM 

Pri osvetljevanju vzorcev s svetlobo, katere spekter je ozek vrh, kot denimo modra, 

zelena in rdeča svetloba v opisanem poskusu, lahko pride do metamerizma. To je 

pojav, ko dva predmeta, ki sta npr. pri dnevni svetlobi videti različnih barv, pod 

drugačno osvetlitvijo izgledata enake barve (glej 2.7.1.1). Primer metamerizma 

opazimo na slikah 86, 87, 88, 101 in 103. Na sliki 85 so moder, vijoličen in siv papir 

videti povsem različne barve, na slikah 86 in 87 pa enake. Na sliki 88 enako izgledajo 

zelen, vijoličen in siv list, na sliki 101 enako izgledata moder in vijoličen list, na sliki 103 

pa enako izgledajo moder, turkizen in vijoličen list.  
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4.4 EKSPERIMENT V ŠOLI 

4.4.1 NAMEN 

Namen izvedene šolske ure je bil preveriti, ali je možno s poskusi, ki sem jih predstavil, 

doseči naslednje cilje: 

C1 Pokazati, da površina odbije svetlobo z vsemi valovnimi dolžinami, a nekatere 

bolje od drugih. 

C2 Pokazati, da površine, ki jih ob osvetljevanju z belo svetlobo zaznamo bele, 

odbijajo večino vpadne svetlobe, tiste, ki jih zaznamo črne, večino absorbirajo, 

površine, ki jih vidimo sive, pa odbijejo več kot prve, a manj kot druge. 

C3 Pokazati, da barvila selektivno absorbirajo svetlobo. 

 

4.4.2 VZOREC 

Učno uro sem izvedel pri dijakih 2. letnika, ki obiskujejo program gradbeni/lesarski 

tehnik na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, ki deluje v sklopu Šolskega 

centra Novo mesto. 

 

4.4.3 IZVEDBA 

Ker sem izvedel le eno šolsko uro, sem se odločil za frontalno obliko. Uporabil sem 

metodo razgovora, razlage in eksperimenta. Učna priprava je priloga tega dela. 

 

4.4.4 ZBIRANJE PODATKOV 

Tokrat sem se odločil, da s petimi dijaki opravim intervju pred in po opravljeni učni uri. 

Za intervju sem se odločil, ker sem želel od vsakega dijaka dobiti podrobnejše 

informacije o znanju pred in po izvedbi. Z izbiro intervjuja namesto ankete sem izločil 

oziroma takoj prepoznal vsako ugibanje. Dijakom sem zastavil naslednja vprašanja: 

1. Zakaj rdeče jabolko vidimo rdeče? 

2. Ali bi lahko rdeče jabolko videli tudi drugačne barve? 

3. Kaj vpliva na barvo predmeta? 

4. V čem se razlikujejo bela, siva in črna površina? (Pri tem vprašanju sem 

dijakom pomagal s konkretnimi primeri tako, da je bilo jasno, da gre za realne 

predmete, ki jim pravimo beli, sivi in črni.) 
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4.4.5 REZULTATI 

V tabeli 4 so predstavljeni odgovori posameznih dijakov pred in po izvedeni uri. 

Moška oblika je uporabljena izključno zaradi boljše preglednosti. 

Tabela 4: Odgovori dijakov pred in po izvedeni uri. 

Dijak Vprašanje Odgovor prej Odgovor potem 

1 1 Ker ima rdeče barvilo. Ker odbija rdečo svetlobo. 

2 Če bi ga prebarvali. Če bi ga prebarvali ali 

osvetlili z drugačno svetlobo. 

3 Barvilo. Vpadna svetloba in barvilo. 

4 Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni predmeti 

vso vpadno svetlobo 

absorbirajo, sivi predmeti pa 

odbijejo več vpadne svetlobe 

kot črni, a manj kot beli 

predmeti. 

Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni 

predmeti vso vpadno 

svetlobo absorbirajo, sivi 

predmeti pa odbijejo več 

vpadne svetlobe kot črni, a 

manj kot beli predmeti. 

2 1 Ker odbija rdečo svetlobo, 

ostale pa absorbira. 

Ker odbija rdečo svetlobo 

bolje kot ostale. 

2 Če bi ga prebarvali, z uporabo 

barvnih filtrov. 

Če bi ga prebarvali, osvetlili z 

drugačno svetlobo ali 

uporabili barvni filter. 

3 Barvilo. Vpadna svetloba in barvilo. 

4 Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni predmeti 

vso vpadno svetlobo 

absorbirajo, sivi predmeti pa 

odbijejo več vpadne svetlobe 

kot črni, a manj kot beli 

predmeti. 

Beli predmeti odbijejo večino 

vpadne svetlobe, črni 

predmeti večino vpadne 

svetlobo absorbirajo, sivi 

predmeti pa odbijejo več 

vpadne svetlobe kot črni, a 

manj kot beli predmeti. 

3 1 Ker odbija rdečo svetlobo, 

ostale pa absorbira. 

Ker odbija rdečo svetlobo 

bolje kot ostale. 

2 Če bi ga prebarvali ali uporabili 

barvni filter. 

Če bi ga prebarvali, osvetlili z 

drugačno svetlobo ali 

uporabili barvni filter. 

3 Barvilo. Vpadna svetloba in barvilo. 

4 Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni predmeti 

Beli predmeti odbijejo večino 

vpadne svetlobe, črni 
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vso vpadno svetlobo 

absorbirajo, sivi predmeti pa 

odbijejo več vpadne svetlobe 

kot črni, a manj kot beli 

predmeti. 

predmeti večino vpadne 

svetlobo absorbirajo, sivi 

predmeti pa odbijejo več 

vpadne svetlobe kot črni, a 

manj kot beli predmeti. 

4 1 Ne ve. Rdeče jabolko odbija rdečo 

svetlobo, ostale absorbira. 

2 Če ga prebarvamo. Če ga prebarvamo ali nanj 

posvetimo z drugačno 

svetlobo. 

3 Barvilo. Barvilo in vpadna svetloba. 

4 Beli predmeti odbijejo večino 

vpadne svetlobe, črni predmeti 

večino vpadne svetlobo 

absorbirajo, sivi predmeti pa 

odbijejo več vpadne svetlobe 

kot črni, a manj kot beli 

predmeti. 

Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni 

predmeti vso vpadno 

svetlobo absorbirajo, sivi 

predmeti pa odbijejo več 

vpadne svetlobe kot črni, a 

manj kot beli predmeti. 

5 1 Ker odbija rdečo svetlobo, 

ostale pa absorbira. 

Ker odbija rdečo svetlobo 

bolje kot ostale. 

2 Da. Če bi ga prebarvali ali 

uporabili barvni filter. 

Da. Če bi jabolko prebarvali, 

ga osvetlili z drugačno 

svetlobo ali uporabili barvni 

filter. 

3 Barvilo in barvni filter. Barvilo, vpadna svetloba in 

barvni filter. 

4 Beli predmeti odbijejo vso 

vpadno svetlobo, črni predmeti 

vso vpadno svetlobo 

absorbirajo, sivi predmeti pa 

odbijejo več vpadne svetlobe 

kot črni, a manj kot beli 

predmeti. 

Beli predmeti odbijejo večino 

vpadne svetlobe, črni 

predmeti večino vpadne 

svetlobo absorbirajo, sivi 

predmeti pa odbijejo več 

vpadne svetlobe kot črni, a 

manj kot beli predmeti. 

 

4.4.5.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Dva od petih dijakov pred izvedbo ure nista vedela, zakaj rdeče jabolko vidimo rdeče, 

trije od petih pa so trdili, da rdeče jabolko vidimo rdeče, ker odbija rdečo svetlobo, 

ostale pa absorbira. Po izvedeni uri sta dijaka, ki pred izvedbo nista vedela, zakaj je 

jabolko rdeče, izjavila, da jabolko odbija rdečo svetlobo, ostali trije pa so dejali, da 

rdeče jabolko rdečo svetlobo odbija bolje kot ostale. 
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Pred izvedbo ure bi vseh 5 dijakov barvo jabolka spremenilo tako, da bi ga prebarvali, 

trije bi uporabili tudi barvni filter (jabolko bi opazovali skozi barvni filter). Po izvedeni 

uri bi vseh 5 dijakov barvo jabolka spremenilo tako, da bi ga prebarvali ali osvetlili z 

drugačno svetlobo. Trije so ponovno navedli tudi uporabo barvnega filtra. 

Pred obravnavo je vseh 5 dijakov navedlo, da na zaznano barvo predmeta vpliva 

barvilo, en dijak je navedel tudi morebitno uporabo barvnega filtra. Po izvedeni uri so 

vsi poleg barvila navedli še svetlobo, s katero je predmet osvetljen, en dijak je zopet 

navedel tudi barvni filter. 

Pred izvedbo ure so štirje dijaki navedli, da beli predmeti odbijejo vso vpadno svetlobo, 

črni predmeti vso vpadno svetlobo absorbirajo, sivi predmeti pa odbijejo več vpadne 

svetlobe kot črni, a manj kot beli predmeti. En dijak je odgovoril, da beli predmeti 

odbijejo večino vpadne svetlobe, črni predmeti večino vpadne svetlobo absorbirajo, 

sivi predmeti pa odbijejo več vpadne svetlobe kot črni, a manj kot beli predmeti. Po 

izvedeni uri so trije navedli pravilni odgovor, dva pa nepopolnega. Zanimivo je, da je 

eden od njiju (dijak 4) pred testom navedel pravilen odgovor.  

Iz rezultatov intervjuja lahko zaključim, da so opisani eksperimenti učinkoviti pri 

odpravljanju nepolnih in napačnih predstav, ki so bile zaznane tako pri anketi kot v 

intervjuju pred izvedbo ure. Učinkoviti so tudi pri doseganju ciljev 1, 2 in 3, delno so 

učinkoviti tudi pri doseganju cilja 5 (glej prilogo). Za dosego cilja 4 (glej prilogo) pa 

morajo učenci/dijaki/študenti dobro poznati spektre svetlobe in delovanje barvil, za kar 

pa je potrebno več časa.     
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5 ZAKLJUČEK 

Kljub temu da nas barve spremljajo na vsakem koraku in pomembno vplivajo na naše 

razpoloženje, marsikdo o njih ne ve prav veliko. 

Obravnavo sem začel z merjenjem spektrov svetlobe, ki so jo pri osvetljevanju z 

različnimi viri svetlobe odbili različni vzorci. V ta namen sem najprej izvedel kalibracijo 

spektrometra. Za to sem uporabil klasično žarnico in tabeliran spekter sončne 

svetlobe. Kalibracija na podlagi slednjega se je izkazala za boljšo, saj pri uporabi 

klasične žarnice zagrešimo več napak. Pri umeritveni krivulji me je zanimala zgolj njena 

oblika, ne pa tudi absolutna vrednost, zato so vsi izmerki relativni. Oblike izmerjenih 

spektrov so prave, intenziteta pa je podana v poljubnih enotah ([a. u.]).  

Pri meritvah s spektrometrom je lepo vidno, da vsi vzorci ne glede na barvo odbijajo 

vse valovne dolžine vpadne svetlobe. Če za osvetljevanje uporabimo belo svetlobo, 

bo vzorec največ svetlobe odbil pri valovnih dolžinah, ki ustrezajo barvi vzorca. To je 

lepo vidno pri spektrih odbojnosti, ki sem jih izračunal. Vpliv vpadne svetlobe na 

zaznano barvo sem prikazal v primerjavi odbitih spektrov, ki sem jih izmeril pri 

osvetljevanju s sončno svetlobo in halogensko žarnico. Ker žarnica večino svetlobe 

odda v rumenem in rdečem delu spektra, so tudi predmeti videti bolj rdečkasti kot na 

sončni svetlobi, v spektru katere so vse valovne dolžine zastopane bolj enakomerno. 

Kljub temu da se rezultati meritev ujemajo s pričakovanji, bi bilo meritve zanimivo 

preveriti še s primerno umerjenim spektrometrom, najbolje s takim, ki ima veljaven 

kalibracijski certifikat. 

Spekter odbite svetlobe sem predstavil tudi kot produkt vpadne svetlobe in odbojnosti 

površine. Če imamo še nekaj znanja o svetilih, lahko ocenimo, kakšne barve bo 

predmet videti pri izbrani osvetlitvi.  

V pričujočem delu sem se nato posvetil tudi iskanju nepopolnih in napačnih predstav 

med dijaki. Ugotovil sem, da večina dijakov misli, da predmeti odbijajo samo svetlobo, 

ki ustreza zaznani barvi, ostalih pa ne. Večina jih tudi ne ve, da na zaznano barvo 

predmeta vpliva svetloba, ki ga osvetljuje. Izpostavil sem razliko med fizikalno definicijo 

in vsakdanjo rabo izrazov črno, belo in sivo telo, ki se je sodelujoči dijaki niso zavedali. 

Večina dijakov, ki je sodelovala v raziskavi, ni vedela, da tudi površine, ki jim pravimo 

bele, absorbirajo nekaj svetlobe in da tudi površine, ki jim pravimo črne, odbijajo nekaj 

svetlobe. Prav tako večina ni znala pravilno napovedati, kakšne barve bo zeleno 

jabolko, če ga osvetlimo s svetlobo določene barve.  

Na podlagi teh ugotovitev sem pripravil primer poskusa na opisni ravni, ki je zato 

primeren že za osnovnošolce. Bistvo poskusa je, da različne barvne predmete 

osvetljujejo z različnimi barvami svetlobe in opazujejo barve predmetov. Na podlagi 

opažanj je možno ovreči vse naštete nepopolne predstave in učencem omogočiti 

nadgradnjo obstoječega znanja. 

Za konec sem učinkovitost poskusa, pri katerem različne barvne predmete 

osvetljujemo s svetlobo različnih barv (valovnih dolžin), testiral v šoli. Izkazalo se je, 

da omogočajo učinkovito odpravo nepopolnih predstav in usvajanje novega znanja. 
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V magistrsko delo sem vključil tudi veliko fotografij, ki so nastale med poskusi. Na tem 

mestu bi še enkrat poudaril, da sta učinkovito merjenje in reprodukcija barv še vedno 

odprt problem. Zaradi tega pričakujem zmerno odstopanje med barvami na fotografijah 

v tem delu in barvami, ki bi jih zaznali z očesom pri ponovitvi predstavljenih poskusov. 

Kot sem v delu že večkrat omenil, je zaznava barv kompleksen proces, na katerega 

vpliva več dejavnikov. Ker nas barve obdajajo vsak dan, je obravnavi te teme smiselno 

posvetiti nekaj časa bodisi pri pouku bodisi v okviru naravoslovnih ali tehničnih dni, saj 

gre za zelo uporabno znanje, osvajanje osnov pa ne zahteva veliko časa.  
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6 PRILOGE  

6.1 UČNA PRIPRAVA 

Izvajalec: David Pungert 

Razred: 2. letnik, SSI, program gradbeni/lesarski tehnik 

Predvideno 
predznanje dijakov: 

 

1. Svetloba je EM-valovanje. 
2. Dijaki vedo, kaj je spekter svetlobe. 
3. Bela svetloba je sestavljena iz svetlob vseh barv 

(valovnih dolžin v vidnem delu spektra). Dijaki ne vedo, 
da je možno belo svetlobo dobiti tudi z ustrezno 
kombinacijo svetlob z različnimi valovnimi dolžinami. 

Učni cilji: 
 
 

 

C1 Pokazati, da površina odbije svetlobo z vsemi valovnimi 
dolžinami, le da nekatere bolje od drugih. 

C2 Pokazati, da barvila selektivno absorbirajo svetlobo. 
C3 Pokazati, da »bele« površine odbijajo večino vpadne 

svetlobe, »črne« večino absorbirajo, »sive« pa odbijejo 
več kot »črne«, a manj kot »bele«. 

C4 Pokazati, da je odbita svetloba produkt spektra vpadne 
svetlobe in odbojnosti površine.* 

C5 Praktična uporaba (npr. kako bo izgledala bela stena, če 
jo osvetlimo s klasično žarnico in belo svetlečo diodo).* 

 

Učne oblike: Frontalna 

Učne metode: Razgovor, razlaga, eksperiment 

Učna sredstva in 
pripomočki: 

 Barvni listi papirja 

 Bela svetleča dioda z regulacijo RGB 

 Zelen in rdeč laser 

 Spektroskopi  
 

* Ker dijaki spektrov svetlobe niso podrobno obravnavali, je obravnava s spektri bolj 

informativne narave, bistvo je na opisni ravni.  

 

 

 

Čas Dejavnost Opis dejavnosti 

3 min Uvod in 
napoved 

Se predstavim, povem namen obiska in kaj bomo delali.  

3 min Ponovitev o 
svetlobi 

Svetloba je EM-valovanje. Ljudje vidimo svetlobo z valovnimi 
dolžinami med 400 nm in 700 nm. 
Ko osvetlimo nek predmet, se del svetlobe odbije, del pa 
absorbira. (Seveda obstajajo tudi drugi pojavi, a jih ne bom 
obravnaval, saj za konkretno uro niso bistveni). 

15 
min 

C1 
 

Kolaž različnih barvnih papirjev osvetljujem s svetlobo različnih 
barv. Dijaki dobijo vtis, da npr. rdeč list odbija samo rdečo 
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C2 
 
C3 

svetlobo, kar je pogosta nepopolna predstava, ki jo pred dijaki 
tudi izpostavim, da se je čim bolj zavejo.  
 

  
 
Ko na vsakega od listov posvetim z zelenim ali rdečim 
laserjem, vidimo »piko« laserja. Torej se svetloba laserja 
odbije. Opazimo pa razliko v intenziteti laserske svetlobe. 
 

   
 
Dijake pripeljem v kognitivni konflikt. Zakaj rdeč list prej ni 
odbijal zelene svetlobe, sedaj pa jo? 
Zaključimo lahko, da vsi papirji odbijajo svetlobo vseh barv, a 
nekatere bistveno bolje od ostalih. 
 
Iz tega sklepamo, da barvila selektivno odbijajo svetlobo. 
 
Z opazovanjem belega, sivega in črnega lista (poskuse po 
potrebi ponovim) ugotovimo, da bel list odbija več svetlobe kot 
črn. Siv odbija več kot črn, a manj kot bel.  

13 
min 

C4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijaki s spektroskopi opazujejo spektre dnevne svetlobe in 
svetlobe različnih barv, ki jih oddaja svetleča dioda z regulacijo 
RGB. Na ta način olajšam razumevanje grafično podanih 
spektrov. 
 
Ker spektrov svetlobe dijaki niso podrobno obravnavali, se tu 
omejim zgolj na moder, zelen in rdeč vzorec. 
 
Najprej ponovim, da je spekter porazdelitev intenzitete 
svetlobe po valovnih dolžinah (oz. frekvencah). Podobnost s 
spektrom zvoka. 
 
Pokažem spektre modrega, zelenega in rdečega vzorca, 
Idealni: (npr. razklon bele svetlobe v mavrici). 
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C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C4 

 
Realni: 

    
 
 
Kakšni pa so spektri svetlobe, ki jih odbijajo bele, sive in črne 
površine? 
 

 
Opazimo, da so v vseh spektrih vse komponente, razlika je le 
v intenziteti.  
 
Spekter odbite svetlobe je produkt spektra vpadne svetlobe in 
odbojnosti površine. 
Barvilo določene komponente svetlobe (valovne dolžine) 
odbija bolje kot druge. To imenujemo selektivna odbojnost 
površine. Za zgled si ogledamo zelen in rdeč vzorec, če ga 
osvetlimo s sončno svetlobo: 
 

  
 

5 min C5 Oglejmo si, kako bo izgledala »bela« stena, če jo osvetlimo s 
sončno svetlobo in klasično žarnico na žarilno nitko. 
 



96 

 

    
 
V prvem primeru je bela, v drugem pa rumenordeča. 
 
Če hočemo v prostorih hladne barve, uporabimo svetila, ki 
večino svetlobe oddajo v modro-zelenem delu, barvna 
temperatura nad 5000 K. Če želimo tople barve, uporabimo 
svetila z nizko barvno temperaturo, torej okoli 3000 K. 
 

 
3 min Ponovitev Dijaki povejo, kaj so se naučili. 
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