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Optika. Gaisma. Krāsas. Krāsu teorija.
Tēma Mākslas skolu izglītojamajiem Dabaszinību priekšmeta programmā.

Ievadam.
Optika ir mācība par gaismu (elektromagnētiskie viļņi) un tās mijiedarbību
ar vidi. Homogenā vidē tai ir raksturīga taisnlīnijas izplatīšanās. Mainoties videi,
mainās gaismas izplatīšanas virziens, ātrums, izpausmes ( stars, vilnis, kvants)
daba..
Daļa elektromagnētiskā starojuma ( “redzamais“ frekvenču diapazons)
nonākot acī izraisa redzes sajūtu (“redzamā gaisma”), daļa rada siltuma sajūtu
( infrasarkanais starojums), daļa bioloģiska un bioķīmiska rakstura izmaiņas,
piem. iedegumu, ( ultravioletais starojums), daļa sarežģītākas izmaiņas vai
procesus ( rentgenstarojums) Bieži vien visu šo starojumu kopuma nosauc par
gaismu.
Mācību par gaismu pieņemts dalīt trīs daļās:




ģeometriskā jeb staru optika, kuras pamatā ir priekšstati par gaismas
stariem:
viļņu optika, apskata parādības kurās izpaužas gaismas viļņu īpašības;
kvantu optika, apskata gaismas mijiedarbību ar vielu, tajā izpaužas
gaismas korpuskulārās īpašības.
Šeit aplūkotas pirmās divas.
1. Ģeometriskā un viļņu optika:
1.1. Ģeometriskās optikas pamatprincipi (t.sk. Fermā vai Heigensa
princips ).
1.2.
Spoguļi, lēcas. Optiskie instrumenti.
1.3.
Acs kā optiskais instruments. Redzes ilūzijas.
1.4.
Gaisma kā vilnis.
1.5.
Gaismas dispersija. Gaismas izkliede atmosfērā. Varavīksne.
1.6.
Gaismas interference. Plānās kārtiņas. Ņutona gredzeni.
Dzidrinātā optika.
1.7.
Gaimas difrakcija. Heigensa – Freneļa princips. Difrakcijas
režģis. Hologrāfija.

Krāsa ir gaismas (elektromagnētiskā starojuma) frekvences (viļņa garuma)
uztveršana, kas ir dota cilvēkiem un to nodrošina acs smalkā uzbūve, kas
piegādā smadzenēm dažādi filtrētu redzes analīzi (parasti trīs analīzes). Krāsu

uztveri nosaka bioloģija (daži cilvēki jau piedzimstot redz krāsas citādāk vai
neatšķir tās vispār; to sauc par daltonismu). Cilvēka acī ir trīs tipu vālītes, kas
uztver atšķirīgu viļņu garumu gaismu (aptuveni sarkanu, zaļu un zilu).
2. Krāsas, ievads krāsu teorijā:
2.1. Krāsu spektrs. Pamattoņi un blakustoņi.
2.2.
Galvenās krāsu īpašības, ieskaitot fizioloģiskos efektus un krāsu
“izskatu” dažādos apstākļos.
2.3.
Krāsa kā elements mākslā, kas rodas gaismas stariem apspīdot
objektu un nonākot acī.
2.4.
Krāsu aplis. Pamata , atvasinātās un trešās pakāpes krāsas.
2.5.
Krāsu jaukšana un kombinēšana.
Tēmas apguves optimālais laiks
programmas ietvaros 14-16 mācību stundas.

Dabaszinību

priekšmeta

Nobeiguma jautājums.
Cik tad krāsu ir varavīksnē?
Šim jautājumam praktiski nav jēgas. No vienas puses,
varavīksnē ir neskaitāmi daudz krāsu – pilns spektrs. Daļai krāsu ir
nosaukumi, daļai mēs spētu izdomāt vēl kādus jaunus nosaukumus,
bet visas nosaukt vārdos mēs nespētu nekad. No otras puses,
varavīksnē nav nevienas krāsas, jo krāsu ilūzija ir tikai mūsu
iztēles auglis.

Tēmas mērķis: padziļinātas izpratnes par fundamentālajām optiskajām
parādībām dabā un to izmantošanu cilvēka veidotajās ierīcēs un
instrumentos veidošana, kas palīdz jēgpilni saprast un izskaidrot daudzas
parādības savā apkārtnē un profesionālajās aktivitātēs. Iegūtās zināšanas
virza izglītojamo interesi izprast gaismas avotu (starotāju) darbības
fundamentālos pamatus: gaismas izstarošanu elektronam atomā ,
pārejot no viena enerģijas līmeņa uz citu ( atoma elektronapvalka uzbūvi
un tās likumības apgūst nākošajā tēmā “Atoms, radioaktivitāte ...”).

Mācību metode : demonstrēšana, laboratorijas darbi, darbs ar tekstu,
pārrunas: jautājumi – atbildes ar skaidrojumiem, profesionālo priekšmetu
situāciju analīze - formā, vienlaicīgi vērtējot tēmas mērķuzdevumu
izpratni.
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