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Občutenje in zaznavanje
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Občutenje in zaznavanje - v čem je 
razlika?

� Občutenje je proces 
zbiranja informacij 
oz. dražljajev iz čutil.

� Zaznavanje je 
proces organizacije 
in osmislitve 
dražljajev, ki jih 
začutimo s čutili.
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� Resničnost kot jo doživljamo v svojem notranjem 
svetu je vedno subjektivna.

� Kakšna ali katera resničnost je prava resničnost?
� Makropsija, mikropsija
� Doživljanje bolečine
� Doživljanje časa

� Je zaznavanje brez občutenja mogoče?
� Izvenčutno zaznavanje (ekstrasenzorna percepcija 
– ESP)

� Navidezno izven čutno zaznavanje – primeri: 
netopirji in ultrazvok, kače in infrardeča svetloba…

� Ločimo jakost (intenziteto) in kakovost dražljajev
(barva, ton, okus, dotik …).

Občutenje
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Primerjava med 
vidnim poljem 
plenilca in plena.

Učinkovita čutila so ključ za preživetje.
Zadoščajo živalim. Kaj pa človeku, ki spreminja
okolje?

� Širina vidnega polja in problem prometne varnosti

Občutenje
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� Za človeka je najpomembnejše čutilo vid - v množici 
čutilnih živčnih vlaken jih kar 60 % prihaja iz oči.

Občutenje
Vid
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Anatomija človeškega očesa

SVETLOBA
•
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Zgradba mrežnice

Ganglijske celice

Retinalni nevroni

Fotoreceptorska plast

Pigmentna plast

Zakaj je notranjost očesa črna?
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•Paličice
•120 milijonov
•obrobje mrežnice
•črno-belo 
zaznavanje

•Čepki
•8 milijonov
•sredina mrežnice
•barvni vid

Zgradba mrežnice
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Zakaj rdeče svetilke?

Nočna kratkovidnost:

neostro zaznavanje oddaljenih predmetov v temi.

Nočna ali kurja slepota:

neučinkovitost prilagajanja paličic.

Problemi nočne vožnje:

bleščanje, podcenjevanje posledic višje hitrosti …
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Prilagajanje očesa

- Vstop z 50 km/h v neosvetljen predor – dobro vidimo 
šele po štirih km vožnje!

- Izstop iz predora – prilagoditev po petih sekundah, ko 
prevozimo že cca 70 m…

Vprašanje kontrasta slike

-Posledica manjše osvetlitve

objektov.

-Problem pri starejših udeležencih v cestnem prometu.
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Štiri stopnje procesa vidnega zaznavanja:

1. Optična stopnja
2. Prevajalna stopnja
3. Analiza prispelih signalov (primarni korteks)
4. Oblikovanje zavestne slike o svetu 

(sekundarni in terciarni korteks).

12

Starostne spremembe vida

� Razostritev vida
� manjša prožnost lečke – nezmožnost ostritve
� manjša svetlobna prepustnost lečke in
� manjša zenična odprtina.

� Napake vida
� Mrena
� Degenerativni procesi
� Bolezni …
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Barvna slepota

� Popolna slepota 
(ahromatizem)
� črno-bela podoba sveta

� Delna barvna slepota
� primanjkljaj čepkov, ki so 
občutljivi na rdečo in 
zeleno svetlobo 

� pogostejša pri moškem 
spolu

2-1-4-1-b.gif
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Popolna slepota

Dobellovo oko: predorski vid za slepe

“Opazovanje” okolja
z jezikom (medčutilna povezava).
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Sluh

� Frekvenčni spekter
� 15 Hz do 20 kHz. Najpomembnejše območje: 100 Hz do 4 

kHz!
� Barva zvoka
Zvok je čist le izjemoma. Običajno je sestavljen iz več tonov –

govorimo o barvi zvoka.
� Amplituda – glasnost zvoka.

� Razmerje med najšibkejšim : najglasnejšim zvokom znaša kar 
1 : 100 milijard.

� Slušni sistem deluje po principi logaritemske skale zato je 
razlika med komaj zaznavnim šepetom in vpitjem le še 1 : 
100.000.
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Možne
poškodbe
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Uho usmerja, ojačuje in pretvarja zvoke v 
živčne signale
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Ocenjevanje oddaljenosti in smeri virov 
zvoka

� Oddaljenost vira
� jakost oz. glasnost zvoka
� Dopplerjev učinek

� Pri visokih in nizkih frekvencah je orientacija slabša ali 
celo nemogoča.

� Položaj zvočnega vira
� časovna razlika 
� razlika v jakosti obeh signalov
� najboljši smo pri določanju položaja vira, če se nahaja 
na desni ali levi strani.



•7

19

Izguba sluha v odvisnosti od starosti

Ženske

Moški
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Ravnotežje
Ravnotežno ali vestibularno čutilo
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Pojavi, povezani z organom za ravnotežje

� Iluzije
� očesno krožna
� iluzija lastnega premikanja
� iluzije o premeščanju objektov

� Vrtoglavica
� Zmanjšamo jo, če se osredotočimo na nepremičen objekt na 

obzorju.

� Potovalna slabost
� Nizkofrekvenčna nihanja z veliko amplitudo
� teorija dražljajske preobremenitve
� teorija čutnega navzkrižja
� Najbolj prizadeti otroci do 12. leta
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Voh

� Zaznamo znake nevarnosti (dim)
� Pomembno vlogo igra pri hranjenju
� Zaznamo eno mulekulo plina na 50 milijard molekul 

zraka!
� Razpoznavanje okolja (pes vs. človek: 200 milijonov 

: 10 milijonom)
� Nebesedna komunikacija (spolnost)
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Okus

• Izogibamo se živilom z grenkim okusom, 
privlačijo nas živila s sladkim okusom.
• štirje osnovni okusi.

Sladko
Slano

Grenko

Kislo

Kislo
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Koža

� Ščiti organizem pred okoljem
� Prispeva k prepoznavanju okolja in lastnega telesa (tip)
� Pomembna za socialno interakcijo
� Pomaga pri uravnavanju temperature
� Tri vrste občutenja: dotik, bolečina, pritisk

� DOTIK
� Različna občutljivost različnih delov telesa
� Tridimenzionalna predstava objektov
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� TOPLOTA
� Porazdelitev občutljivih točk se spreminja
� Fiziološka ničla med 24 in 35 stopinjami celzija.

� BOLEČINA
� Zaščita organizma pred poškodbami
� Akutna in kronična
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Čutni pragi

Absolutni prag:
minimalna količina energije, ki je  potrebna, da 
zaznamo dražljaj.

Diferencialni prag:
minimalna sprememba v jakosti dražljaja pri kateri 
zaznamo spremembo
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Senzorna adaptacija

� Težnja čutil, da se manj odzivajo na stalne dražljaje – tisto, kar 
ostaja vedno enako, nas počasi ne zanima več.

� Možgani so manj obremenjeni s procesiranjem podatkov
� Osredotočamo se le na tisto, kar je pomembno.

Homunkulus; Zastopanost posameznih delov 
telesa v možganih.

Leva polovica podobe predstavlja obdelavo 
motoričnih operacij, desna polovica pa obdelavo 

čutnih informacij.


