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Franc Rozman 

 

NARAVA SVETLOBE 
 

Tega zapisa fiziki ne jemljejo ravno resno. Fizikom se zdi 

nemogoče, da bi se fizikalna veda motila o hitrost svetlobe.  

Pa se moti.  

Zapis temelji na meritvi, ki kaže, kako hitrost nebesnega telesa 

vpliva na hitrost svetlobe, merjene na Zemlji.  

Zapis je v obliki pogovora med dijakom in mentorjem z 

namenom, da je tekst razumljiv širokemu krogu bralcev, tudi 

tistim s šibkejšim fizikalnim znanjem.  

 

 
 

Uvod v knjigo: Merim frekvenco svetlobe 
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Obisk astronomskega laboratorija 

Kot vedoželjnež sem na obisku v astronomskem laboratoriju. Prvič sem tu. 

Sošolci vedo, da me zanima astronomija, zato so mi organizirali to srečanje. 

Ob vstopu v laboratorij mojo pozornost pritegne teleskop. Astronom je opazil moj 

zvedav pogled in me povabil, da si ga skupaj ogledava. Usmeril ga je proti 

Jupitru in Jupitrovim lunam. Gledal sem. Nisem se jih mogel dovolj nagledati.  

Po ogledu Jupitra in njegovih lun je teleskop usmeril še proti Saturnu. 

Ogledovala sva si njegov obroč. Vse je bilo veličastno, bolj kot sem si pred tem 

predstavljal. 

 

 

Saturnov obroč je sestavljen 

iz ledu in delcev prahu 

 

 

 

Slika 1 

Porodila so se mi mnoga vprašanja. Zanimalo me je iz česa je sestavljen 

Saturnov obroč. Ni mi zadostovalo, da ga le vidim. Želel sem vedeti, iz česa je 

sestavljen. 

Vesel je bil moje radovednosti. »V učbenikih lahko prebereva, da je Saturnov 

obroč sestavljen iz ledu in delcev prahu. Vendar bo tebe verjetno zanimalo, kako 

astronomi to ugotovmo. Za vsa nebesna telesa, planete, komete, zvezde, lahko 

ugotovimo, iz katerih snovi so sestavljeni.« 

 

Bela svetloba 

Sedla sva k mizi. Na njej so bile tri svetilke. Prva svetilka je bila prirejena tako, da 

je oddajala usmerjen snop oziroma žarek rdeče svetlobe. Druga svetilka je 

oddajala žarek zelene svetlobe in tretja žarek modre svetlobe. 

Usmerila sva jih v belo steno. Vsaka svetilka je na steni ustvarjala svetlobni krog. 

Krogi svetlobe so se na steni medsebojno delno prekrivali, kot kaže Slika 2 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Led
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Mešanje treh barv: rdeče 

modre in zelena, ustvari 

nove barve: rumeno, svetlo 

modro in vijolično. Tam, kjer 

pa se prekrivajo vse tri 

barve, pa ustvarijo belo 

svetlobo. 

 

Slika 2 

 

»Kaj vidiš?«, me je vprašal.  

»Vidim več kot tri barve. Del stene, ki ga obsvetljujeta tako zelena, kot rdeča 

svetloba, odseva rumeno svetlobo.« Opazil sem tudi svetlo modro barvo (cyan), 

kjer sta steno osvetljevali zelena in modra barva in vijolično barvo (magenta) na 

mestu, kjer sta steno osvetljevali rdeča in modra barva. 

»Pozornost usmeriva na sredino slike, to je na področje, ki ga osvetljujejo vse tri 

svetilke,« je svetoval. 

Ugotovila sva, da na sredini, kjer steno osvetljujejo vse tri barve, le-te odsevajo 

belo svetlobo. »Kot lahko opažaš, te tri barve svetlobe, če njihovo svetlobo 

združimo, ustvarjajo belo svetlobo.« 

Postalo mi je jasno, da je bela svetloba zmes različnih barv svetlobe.  

 

Svetloba s Sonca  

»Kaj je svetloba, iz česa je sestavljena,« me je vprašal, da bi ocenil moje znanje 

o svetlobi.  

Nisem znal odgovoriti, zato mi je pomagal. »Svetloba je sestavljena iz majhnih 

delcev svetlobe, to je majhnih bliskov. Fiziki te neznatne bliske imenujemo fotoni. 

Posamezni bliski oziroma fotoni so neznatni. S prostim očesom posameznega 

fotona ne vidimo. Vidimo jih, kadar jih je veliko skupaj.« 

Na misel mi je prišla podobnost svetlobe s snovjo. »Tudi posamezne molekule 

snovi ne opazimo, ker je premajhna. Opazimo jih šele, kadar je molekul veliko in 

so povezane v neko telo, na primer v kovinski vijak.« 
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»Ta primerjava je dopustna. Se pa svetloba od snovi razlikuje vsaj v eni 

pomembni lastnosti. Molekula lahko miruje, svetlobni blisk oziroma fotoni pa se 

giblje z veliko hitrostjo, ne more mirovati.  

Tako v svetu molekul, kot v svetu svetlobe omeniva še raznolikost enih in drugih. 

Atomi različnih elementov se med seboj razlikujejo. Ravno tako se med seboj 

razlikujejo bliski oziroma fotoni. Vsak blisk je lahko drugačne barve.« 

»Sonce je torej ploskev neštetih bliskov,« sem skušal biti nazoren.  

»Res je, neštetih bliskov pestrih barv. Ker so ti bliski zelo majhni, z očesom ne 

zaznavamo njihovih posameznih barv. Vse te barve vidimo povezane v belo 

svetlobo. Kako ogromno je teh bliskov vidimo v tem, kako žareče in svetlo je 

Sonce, čeprav so posamezni bliski nezaznavni našim čutilom.« 

Dojel sem: »Ta barvno bogata paleta bliskov ustvarja belo svetlobo, podobno kot 

sva jo midva ustvarila s tremi svetilkami na steni. Razlika je v tem, da sončna 

svetloba ni sestavljena le iz treh barv, ampak iz velike množice različnih barv.« 

 

Optična prizma 

»Kako vemo, da sončno svetlobo sestavlja mnogo barv? Ali lahko kakorkoli 

vidiva te barve,« me je zanimalo.  

Iz predala je vzel kos stekla v obliki prizme. Na mizi je imel svetilko, ki oddaja 

podobno svetlobo kot prihaja s Sonca. Žarek je usmeril v stekleno prizmo. Izšel 

je spekter različnih barv svetlobe, kot to kaže Slika 3.  

  

 

Optična prizma žarek bele 

svetlobe loči v tiste barve 

svetlobe, ki so vsebovane v 

žarku. 

       

 

Slika 3 
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»S pomočjo optične prizme belo svetlobo lahko razdeliva v tiste barve iz katerih 

je le-ta sestavljena,« je pojasnil. »Različne barve svetlobe se na prizmi lomijo 

pod različnimi koti.« 

»V svetlobi je torej lahko mnoštvo takih ali drugačnih barv. Domnevam, da so 

lahko ene barve svetlejše, druge pa temnejše. V eni svetlobi torej lahko 

prevladujejo ene barve, v drugi svetlobi pa druge.«  

»Tako je. Če v svetlobnem žarku prevladuje določena barva, potem ima žarek 

odtenek tiste barve, ki v njem prevladuje. Taka svetloba ni bela.«  

Še nekaj me je zanimalo: »Če v optično prizmo usmeriva belo svetlobo le treh 

barv, kot kaže Slika 2, na izhodu iz optične prizme izidejo le te tri barve in nič 

več, le tiste tri barve, ki so v tem primeru prisotne v beli svetlobi?«   

Strinjal se je. 

 

Spektralne črte 

»Lahko si ogledava, kakšen je svetlobni spekter, kadar mu manjka katera od 

barv.« Vzel je svinčnik in ga pridržal med optično prizmo in steno tako, da je z 

njim zasenčil eno od barv. Na mestu zakrite barve se je na steni pojavila temna 

senca, kot to kaže Slika 4. 

  

Ena od barv v svetlobnem 

spektru je zasenčena 

Slika 4 

»V trem primeru sva eno od barv v spektru zasenčila s svinčnikom. Pogosto pa 

je v svetlobnem spektru zasenčena kakšna od barv, ne da bi jo zasenčila. 

Določena barva v spektru svetlobe manjka že na izvoru.« 

»Če prav razumem vir svetlobe, na primer svetleči delci na Soncu, ne sevajo 

kakšne od barv. Tudi v tem primeru opaziva temno senco pri manjkajoči barvi 

svetlobe,« sem obnovil.  

»Res je. Taka zasenčenja barv imajo v svetlobnem spektru obliko črte, zato jih 

imenujemo spektralne črte.« 

Razumel sem. Na Soncu je izvor ogromnega števila bliskov (fotonov). Vsak od 

njih je druge barve. Že na izvoru svetlobe pa manjkajo bliski določene barve, 
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zato na lokaciji manjkajočih barv v spektru opazimo temno črto namesto 

osvetljenosti.  

 

Spektralne črte izdajajo snov   

V knjigi je poiskal fotografijo – prikazuje jo Slika 5.  »Gornji svetlobni spekter 

prikazuje svetlobo brez spektralnih črt. V njem so prisotne vse barve.« Povabil 

me je, naj raziščem, kako se med seboj razlikujejo barvni spektri na sliki. 

 

  

 

Svetlobni spekter, ki ga oddaja 

posamezen element, ne vsebuje 

nekaterih barv. Na ta način oblika 

svetlobnega spektra razkrije 

element, ki oddaja to svetlobo. 

Svetloba razkrije, iz česa je 

sestavljeno vesolje. 

 

 

Slika 5 

 

Brez navpičnih temnih črt je le gornji barvni spekter. Le-ta vsebuje vse barve. 

Ostalim barvnim spektrom manjkajo barve. Vsak barvni spekter na Sliki 5 ima 

spektralne črte pri drugih barvah svetlobe. 

»Domnevam, da so na sliki spektri različnih elementov. V svetlobi z enega 

elementa manjkajo ene barve svetlobe, v svetlobi z drugega elementov pa druge 

barve,« sem bil zvedav. 

»Res je. Opaziš lahko, da je pri drugem svetlobnem spektru zapisan znak za 

natrij, kar pomeni, da natrij pri visokih temperaturah ne seva tistih barv svetlobe, 

kjer so na sliki temne črte. Pri tretjem svetlobnem spektru je znak za živo srebro, 

kar pomeni, da živo srebro ne ustvarja svetlobe v spektru pri drugih barvah. 

Spodnji svetlobni spekter pa prikazuje svetlobo, ki jo seva litij.« 
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Počakal je, da sem zaključil: »Svetlobo z različnih nebesnih teles opazujemo 

preko steklene prizme. Iz spektralnih črt lahko ugotavljamo prisotnost enih in 

drugih kemijskih elementov na tem nebesnem telesu.« 

»Res je in na ta način torej lahko odkrijeva, iz česa je Saturnov obroč.« 

 

Valovna dolžina svetlobe 

Mentor je v učbeniku poiskal Sliko 6. Počakal je, da si jo ogledam. Vprašal me je, 

na kaj me slika spominja. 

Spominjala me je na morski val, kar sem mu omenil. 

»Res je, na morju opažamo valovanje vode, ki ga ponazarja ta slika. Tudi zvok je 

valovanje, kjer valuje zrak. Enkrat valuje voda, drugič zrak. Tretje oblika 

valovanja pa je svetlobno valovanje, kjer valujejo elektromagnetni valovi. Vsako 

valovanje v splošnem lahko ponazorimo s krivuljo, kot jo kaže slika. 

 

Svetloba je valovanje, 

podobno kot valovanje 

vode ali zvočno 

valovanje. 

 

 

Slika 6 

Vsakemu valu, vodnemu, zvočnemu ali svetlobnemu, lahko izmerimo valovno 

dolžino. Valovna dolžina je razdalja med dvema valoma.« 

»Ali te valove svetlobnega valovanja lahko kakorkoli opaziva,« me je zanimalo.  

»Pri svetlobnih valovih opažava barve svetlobe. Različne valovne dolžine 

svetlobnega valovanja opažamo kot različne barve svetlobe.« 

Razmišljal sem: »Ob pojmu barva svetlobe torej lahko uporabljava sopomenko, 

to je pojem valovne dolžine svetlobe. Pojma le na različen način opisujeta 

lastnost svetlobe, ki jo opažamo kot barvo oziroma valovno dolžino svetlobe.«    
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Merjenje mase zvezd 

Mentor je pokazal Sliko 7. Na sliki sta dva med seboj podobna barvna spektra 

svetlobe. Predlagal je, naj poiščem v čem se razlikujeta. 

Opazil sem, da so spektralne črte razporejene na enak način. Med posameznimi 

spektralnimi črtami so enake razdalje. Razlika je v tem, da so spektralne črte 

enega in drugega spektra med seboj zamaknjene. Spektralna črta, ki se v 

gornjem spektru nahaja na sredini rumene barve, se na spodnjem spektru 

nahaja na desnem robu rumene barve blizu rdeče svetlobe. 

»Zanimivo,« sem pripomnil. »Zakaj sta svetlobna spektra med seboj 

zamaknjena?« 

 

Gravitacija spremeni valovno 

dolžino svetlobe. Večja kot je 

masa zvezde, bolj rdeča je 

svetloba, ki prihaja z nje. 

 

   

 

Slika 7 

Svetlobni spekter, ki ga nek element seva tu na Zemlji, je prikazan na gornjem 

delu Slike 7. Spekter svetlobe, ki ga seva isti element na masivni zvezdi, in 

svetloba prihaja od tam, pa je premaknjen, kot to kaže spodnji del slike.«  

»Torej ga premakne gravitacijsko polje zvezde, od koder prihaja svetloba,« sem 

želel potrditev. 

»Res je. Večje gravitacijsko polje zvezde bolj spremeni barvo oziroma valovno 

dolžino svetlobe, manjše gravitacijsko polje pa ustvari manjši zamik svetlobnega 

spektra,« je pojasnil. 

Nadaljeval je: »Valovna dolžina svetlobe s Sonca se kot posledica mase Sonca 

ne spremeni veliko. Obstajajo pa bolj masivne zvezde, kjer se valovna dolžina 

svetlobe podaljša tudi do desetkrat glede na valovno dolžino, ki jo nek kemijski 

element seva na Zemlji.« 
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Širjenje vesolja 

Nekaj me je motilo. »V fizikalnih zapisih piše, da se vesolje širi. Širjenje vesolja 

merimo na osnovi merjenja valovne dolžine svetlobe, ki prihaja z zvezd. Hitrost 

oddaljevanja zvezde naj bi vplivala na spremembo valovne dolžine svetlobe v 

smeri rdeče barve. Midva ta rdeči premik svetlobnega spektra pripisujeva masi 

zvezde in ne njeni hitrosti.« 

Gledal me je, kot da je pričakoval to mojo zaskrbljenost. Nič ni rekel, zato sem 

svoje vprašanje še  bolj poudaril: »Spremembo valovne dolžine svetlobe midva 

pripisujeva masi zvezde. Kaj torej kaže sprememba valovne dolžine svetlobe, ali 

kaže maso zvezde ali kaže hitrost oddaljevanja zvezde?« 

 

Svetloba s Sonca  

Na tablo je narisal Sliko 8 in pojasnil: »Sonce se vrti okrog svoje osi z obodno 

hitrostjo 2 km/s. En rob Sonca se nam približuje, drug rob pa se nam oddaljuje.  

   

Valovna dolžina svetlobe z dela Sonca, 
ki se nam zaradi vrtenja Sonca 

oddaljuje, je enaka valovni dolžini 
svetlobe z dela Sonca, ki se nam 
približuje, kadar valovno dolžino 

merimo z interferometrom. 

 

Slika 8 

Poiskal je članek: The shape of spectral lines1. Ogledala sva si ga. Razložil je: 
»Kadar merimo valovno dolžino svetlobe s Sonca na osnovi steklene prizme (ali 
na osnovi interferometra), obodna hitrost Sonca ne vpliva na valovno dolžino 
svetlobe. Valovna dolžina svetlobe je enaka, ne glede na to iz katere točke na 
Soncu prihaja svetloba, iz zgornjega ali od spodnjega roba Sonca.«  

Manjkala je še razlaga o meritvi, kako na obeh robovih Sonca izmerimo enako 
valovna dolžina svetlobe, zato sem čakal še to pojasnilo.   

»Oglejva si spektralno črto valovne dolžine 6546,25 .10-10 m. Ta spektralna črta, 

izmerjena v svetlobi s Sonca, je zelo ozka. Njena širina dosega le +- 6.10-12 m.« 

V tem grmu torej tiči zajec, sem pomislil. 

 
1 http://spiff.rit.edu/classes/phys440/lectures/lines/lines.html 

 

http://spiff.rit.edu/classes/phys440/lectures/lines/lines.html
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»Če bi hitrost žarečih delcev, ki se gibljejo z različnimi hitrostmi, vplivale na 

valovno dolžino svetlobe, bi se spektralna črta pojavljala levo in desno od 

narisane spektralne črte, kar bi spektralno črto razširilo.« 

Strinjal sem se, da tako ozka spektralna črta lahko nastane le, če hitrosti delcev 

ne vplivajo na valovno dolžino svetlobe. Kljub temu pa me je motilo, da tega 

zaključka ni zapisanega že v članku.  

»V primeru jasnega vremena in lepo vidnega Sonca, česar danes ni, bi lahko 

teleskop usmerjala v različne točka na vrtečem se Soncu. Usmerjala bi ga v tiste 

dele Sonca, ki se nam približujejo in tiste, ki se nam oddaljujejo. Meritev 

spektralne črte pokaže, da je valovna dolžina svetlobe enaka, ne glede v katero 

točko na Soncu je usmerjen teleskop.«   

Nekaj časa je razmišljal, ali naj mi še kaj pove, ali naj tu konča. Po premisleku je 
nadaljeval: »Mnogi fiziki se ob tem spoznanju zamislijo, celo pritožijo se, da to ne 
more biti res. Vendar so rezultati meritve tako nedvoumni, da je nesmiselno 
vsako nasprotovanje meritvi. Hitrost vrtenja Sonca ne vpliva na valovno dolžino 
svetlobe, kadar jo merimo na osnovi optične prizme,« je še enkrat poudaril. 

 

Uklonska mrežica 

Porodilo se mi je novo vprašanje: »Če hitrost zvezde ne  vpliva na valovno 

dolžino svetlobe, kako potem astronomi sploh merijo hitrosti zvezd na robu 

vesolja, kako vedo, da se vesolje sploh širi?« 

»Za merjenje hitrosti zvezd optična prizma ni primerna,« je pojasnil in brskal po 

predalu. Iz njega je vzel mrežico, na kateri so bile komaj opazne reže.  

S svetilko bele svetlobe je posvetil skozi mrežico. Na drugi strani mrežice sva 
opazila barvni spekter svetlobe, enak kot v primeru steklene prizme.  

 

 

 

Uklonska mrežica podobno loči barve 

bele svetlobe v barvni spekter, kot jih loči 

uklonska mrežica. 

 

 

 

Slika 9 
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»Tako mrežico imenujemo uklonska mrežica,« je pojasnil in mi jo podal, da si jo 

ogledam. 

»Če s svetilko svetim v uklonsko mrežico tu v laboratoriju, na drugi strani 

mrežice opaziva enak barvni svetlobni spekter kot v primeru optične prizme. 

Spektralne črte se pojavljajo pri istih barvah oziroma istih valovnih dolžinah tako 

pri uklonski mrežici, kot pri optični prizmi.  

To velja le za svetlobo, ki jo seva mirujoče svetilo. Kadar pa na uklonsko mrežico 

oziroma na optično prizmo usmeriva svetlobo iz gibajoče zvezde, pa se barvna 

spektra razlikujeta. Spektralne črte se v primeru uporabe optične prizme 

pojavljajo pri drugih valovnih dolžinah kot v primeru uporabe uklonske mrežice.« 

 

Valovna dolžina svetlobe se spremeni 

Mentor je opazil moj začuden pogled. Predlagal je: »Zamisli si žarek, v katerem 

je le ena valovna dolžina svetlobe.« 

Na tablo je narisal nekaj navpičnih črt (leva stran Slike 10) in pojasnil: »Črte so 

vrhovi svetlobnih valov, ki z leve proti desni prihajajo z gibajoče zvezde. Vsaka 

črta je vrh enega vala.  

 

 

 

Svetloba uklonsko mrežico vsakič 

zapusti s svetlobno hitrostjo, 

podobno kot svetloba zapusti vir 

svetlobe. Optično prizmo pa 

svetloba zapusti s tako hitrostjo, s 

kakršno je vpadla nanjo. 

 

 

Slika 10 

Sedaj pa tem valovom na pot postaviva optično prizmo in uklonsko mrežico, tako 

da valovi potujejo skoznju. Opazujva, kaj se z valovi dogaja na drugi strani.« 

Vzel sem pisalo in na sliko narisal optično prizmo in uklonsko mrežico.  
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Razmišljal sem: »Mentor pravi, da sta na izhodu iz uklonske mrežice oziroma iz 

optične prizme spektra svetlobe različna. To pomeni, da iz uklonske mrežice 

izide drugačna valovna dolžina svetlobe, kot v primeru optične prizme.« 

»Tako je.« Na desni strani slike, za uklonsko mrežico in optično prizmo, je narisal 

valove, kjer je pri uklonski mrežici drugačna razdalja med valovi, kot v primeru 

optične prizme.  

»Valovna dolžina svetlobe za uklonsko mrežico je drugačna kot njena valovna 

dolžina za optično prizmo in to kljub temu, da sva isti svetlobni žarek, ki prihaja z 

gibajoče zvezde, usmerila tako v optično prizmo kot v uklonsko mrežico.«  

 

 

Hitrost svetlobe 

Na Sliki 10 je očitno, da je hitrost svetlobe za uklonsko mrežico različna od 

hitrosti svetlobe za optično prizmo. Čudil sem se: »Kot vem, ima svetloba v 

vakuumu vedno enako hitrost. Učili so me, da je hitrost svetlobe nekaj o čemer 

ne smemo dvomiti in na čemer temelji vesolje.« 

»Svetloba ima na izvoru res vedno svetlobno hitrost, kot jo določa konstanta c, 
vendar le če kot opazovalec mirujem glede na njen izvor. Za uklonsko mrežico in 
za optično prizmo na Sliki 10 lahko izmerimo različni valovni dolžini svetlobe, kar 
pomeni ob enaki frekvenci svetlobe različni hitrosti svetlobe. To so rezultati 
meritev, ki jih ne smeva spregledati.«  

Opazil je moje začudenje. 

»Svetloba optično prizmo zapusti z hitrostjo, s kakršno je vpadla nanjo. Uklonska 
mrežica pa na svetlobo deluje tako, kot da svetloba nastane na uklonski mrežici. 
Svetloba zato iz uklonske mrežice izide s hitrostjo, kot jo določa konstanta c. Pri 
tem ni pomembno, s kakšno hitrostjo svetloba prispe na uklonsko mrežico.«  

Razmišljal sem: »Svetloba z gibajoče se zvezde prispe s hitrostjo, ki ni enaka 
konstanti c. Ko svetloba preide uklonsko mrežico, ji le-ta adaptira njeno hitrost na 
svetlobno hitrost. Ob tem svetlobi spremeni valovno dolžino. Svetloba uklonsko 
mrežico torej zapusti vedno s svetlobno hitrostjo, ne glede na vpadno hitrost 
svetlobe. Optično prizmo pa svetloba zapusti s hitrostjo, s katero je le-ta prispela 
na optično prizmo. Optična prizma ji na poti ne spreminja niti njene hitrosti, niti 
njene valovne dolžine.« 

Pritrdil mi je z nemim pogledom. 

Nisem bil še zadovoljen. »Kot vem, se fiziki ne strinjajo, da bi bila lahko hitrost 
svetlobe z gibajoče zvezde različna od hitrosti, ki jo določa konstanta c in 
odvisna od hitrosti zvezde. Ali fiziki niso izmerili hitrosti svetlobe, ki prihaja z 
gibajočega vira svetlobe?« 
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Veljajo le merjenja 

Pojasnil je: »V fiziki poznamo več meritev hitrosti svetlobe v različnih 
okoliščinah.« Počakal je. »V fiziki pa ni poznane meritve, ki bi kazala, da je 
hitrost svetlobe z gibajočega vira vedno enaka.« 

Bil sem presenečen. Fiziki po eni strani trdijo, da je hitrost svetlobe z gibajočega 
vira svetlobe vedno enaka, po drugi strani ni meritve, ki bi to dokazovala. 

»Verodostojnost najinega razmišljanja lahko utrdi le nedvoumna meritev,« sem 

bil odločen. »Kako lahko izmeriva, da se spremeni valovna dolžina svetlobe, ko 

prehaja skozi uklonsko mrežico?« 

»Tudi ta primer lahko utemeljiva z meritvijo svetlobe s Sonca. Meriva lahko na 

podoben način, kot to kaže Slika 8. Kadar valovno dolžino svetlobe meriva na 

osnovi optične prizme (ali interferometra), izmeriva enako valovno dolžino ne 

glede na to, iz katere točke na Soncu prihaja svetloba. Kadar pa njeno valovno 

dolžino meriva na osnovi uklonske mrežice, pa na enem in drugem robu Sonca 

izmeriva različni valovni dolžini svetlobe.« 

Pokazal je članek Solar Interior Rotation and its Variation2. V članku je 

opisano, kako na osnovi uklonske mrežice merijo obodne hitrosti vrtenja Sonca. 

Merijo jih tako, da merijo valovne dolžine svetlobe v različnih točkah na Soncu.  

Zamislil sem si. Prva meritev temelji na optični prizmi in pokaže, da hitrost vrtenja 

Sonca ne vpliva na valovno dolžino svetlobe. Druga meritev pokaže, da se na 

uklonski mrežici spremeni valovna dolžina odvisno od hitrosti gibanja vira 

svetlobe. 

 

Meritev hitrosti svetlobe 

Zamislil sem si. »Govoriva o vplivu vrtenja Sonca na valovno dolžino svetlobe, 

odvisno ali jo merimo z uklonsko mrežico ali na osnovi optične prizme. Nisva pa 

še povedala, ali na osnovi teh meritev lahko izmeriva hitrost svetlobe s Sonca.«   

»Hitrost svetlobe, s katero le-ta prispe s Sonca oziroma z vesolja lahko merimo,« 

me je izzval. »Poskusi ugotoviti kako.« 

Razmišljal sem: »Na izhodu iz uklonske mrežice imamo znano hitrost svetlobe, ki 

znaša c. Svetloba z uklonske mrežice izhaja vedno z enako hitrostjo. Znano 

imava tudi valovno dolžino, ki jo izmerimo. Iz teh dveh podatkov lahko 

izračunamo frekvenco, s katero svetloba prispe z vesolja (c = f.λ).«  

 
2 https://link.springer.com/article/10.12942/lrsp-2009-1 
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Bil je navdušen. »Res je, frekvenco vpadle svetlobe lahko izmeriva z uklonsko 

mrežico. Na osnovi merjenja z optično prizmo pa lahko izmeriva vpadno valovno 

dolžino svetlobe, s katero le-ta prispe z vesolja. Na ta način imava znano tako 

frekvenco kot valovno dolžino vpadne svetlobe, s tem pa tudi vpadno hitrost 

svetlobe.« 

Začudil sem se. »Dve preprosti meritvi omogočata meritev hitrosti svetlobe z 

gibajočega vira svetlobe. Nerazumljivo je, zakaj v fiziki tega še niso izmerili.« 

»Kot sva videla iz člankov, so fiziki opravili eno in drugo meritev. Edino kar 

meritvam še manjka je to, da rezultate obeh meritev povežejo.«    

»Zakaj tega ne storijo,« me je zanimalo. 

»Eden od razlogov je v tem, da so fiziki čustveno navezani na vedno enako 

hitrost svetlobe. Fiziki za svoje potrebe najdejo neko meritev3, ki ji pripišejo 

merjenje vedno enke hitrosti svetlobe z gibajočega vira, čeprav na primer ta 

meritev sploh ne meri hitrosti svetlobe z gibajočega vira.« 

 

Vedno enaka hitrost svetlobe bi bila njena slabost  

Spoznanje o hitrosti svetlobe me bega. »Če se sesuje razumevanje hitrosti 

svetlobe, kot ga poznamo danes, vesolje ne bi obstajalo ali pa bi bilo drugačno.« 

»Bi si ti želel, da bi bila hitrost svetlobe v vakuumu vedno enaka,« me je izzival. 

Nisem mu odgovoril, zato je nadaljeval. »Stvarnik vesolja, kdorkoli to že je, je 
ustvaril genialno vesolje. Vse je na svojem mestu natanko tako, kot mora biti. Na 
osnovi merjenja valovne dolžine (optične prizme) lahko merimo maso zvezd, na 
osnovi njene frekvence (uklonske mrežice) pa njeno hitrost. V primeru vedno 
enake hitrosti svetlobe ne bi vedeli, ali zamik spektralne črte pripada masi 
zvezde ali njeni hitrosti. Bili bi slepi pri opazovanju vesolja.  

Če bi Stvarnik ustvaril v vseh razmerah enako hitrost svetlobe, bi bila to huda 
napaka, ki bi jo storil. Naš pogled v vesolje je jasen šele, če se frekvenca 
svetlobe spreminja neodvisno od njene valovne dolžine. Neodvisno spreminjanje 
frekvence in valovne dolžine svetlobe pa pomeni tudi pestre hitrosti svetlobe.« 

Zamislil sem se. Ko sem se poglabljal v fiziko, sem se vse bolj navduševal nad v 
vakumu vedno enako hitrostjo svetlobe. Fiziki so me prepričali o prednostih 
takega razumevanja svetlobe. Mentor vidi o v vseh razmerah enaki hitrosti 
svetlobe nesmisel, ki si ga Stvarnik ni smel privoščiti, če ga hočemo občudovati.  

 

3 Michelson–Morley experiment  
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Vesolje 

Zazvonil je telefon. Med njegovim pogovorom sem se oziral po njegovem 
laboratoriju in na steni opazil zapis: »O vedno enaki hitrosti svetlobe smo danes 
enako prepričani, kot so bili v času Galileja prepričani o kroženju Sonca okrog 
Zemlje.« 

Začel sem dvomiti. Brez pravilnega razumevanja širjenja svetlobe sploh ne 
moremo pravilno razumeti vesolja.  

Če ne ločujemo med rdečim zamikom zaradi gravitacije in redečim zamikom 
svetlobe zaradi hitrosti zvezd, se pojavi dvom, ali pravilno razumemo širjenje 
vesolja. Napačno razumevanje gibanja svetlobe bi lahko pomenilo celo to, da se 
vesolje sploh ne širi, da je naše videnje širjenje le posledica zmotnega 
razumevanja narave svetlobe. Streslo me je ob misli, da bomo mogoče celo 
opustili misel na veliki pok, ko bomo bolje razumeli naravo svetlobe. 

 

Slovo  

Mentor je zaključil telefonski pogovor in se opravičil. Povedal je, da ima 
neodložljive naloge.  

Poslovila sva se in naslednji trenutek sem bil že na poti domov. Počutil sem se 
kot v divji nevihti, ali kot bi se boril z divjimi valovi, ki me zalivajo. Za trenutek 
uspem pobegniti enemu valu, potem pa me zalije naslednji val.  

Ko sem pred nekaj urami prišel do mentorja, sem vedno enako hitrost svetlobe 
prepoznaval kot svetinjo, kot nekaj, na čemer temelji vesolje. Ko odhajam, bi se 
moral odpovedati vedno enaki hitrosti svetlobe kot vrednoti, moral bi jo razumeti 
kot pomanjkljivost. Posledično bi moral dvomiti o vsem, kar vem o vesolju.  

 

 


