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Povzetek 

V diplomskem delu smo izdelali in predstavili vozilo na reaktivni pogon, na katerem smo 

preučevali lastnosti šob. Naš namen je bil izdelati optimalno vozilo na reaktivni pogon, ki bo 

prevozilo čim daljšo razdaljo. Spremenljivi parametri, ki smo jih obravnavali, so: naklon šobe, 

premer odprtine šobe, dolžina šobe, oblika šobe, premer dovodne cevi, dolžina dovodne cevi 

in pogonsko sredstvo. Pri izdelavi smo bil z mislimi pri možnosti uporabe modela v 

pedagoške namene. Vozilo je enostavno za izdelavo, izdelano je iz gradiv, dostopnih na 

osnovnih šolah. Opisali smo tudi preprost model gibanja vozička, primeren nivoju znanja 

učencev osnovne šole. Vozilo je pri naših meritvah prevozilo največ 4 m, zato je primerno za 

uporabo v razredu. 

Ključne besede: reaktivni pogon, šoba, dovodna cev, prevožena razdalja, preprost model 

gibanja vozila 
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Abstract 

In the thesis we introduce the jet propulsion vehicle that we have developed in order to 

study the characteristics of the nozzles. Our aim was to create an optimal jet propulsion 

vehicle that traverses the longest distance. Several variable parameters are being discussed: 

the slope of the nozzle, the diameter of the nozzle, the length of the nozzle, the nozzle 

shape, the diameter of the intake pipe, the length of the intake tube and propellant. During 

the construction of the vehicle we also had in mind the usefulness of the model for teaching 

purposes. The vehicle is easy to make, it is made from materials available in the elementary 

schools. We describe a simple model of motion of the trolley on an appropriate level of 

knowledge of pupils in primary school. The longest path the constructed vehicle has 

traversed is around 4 m, making it suitable for use in the classroom. 

Key words: jet propulsion, nozzle, inlet tube, the distance traversed, a simple model of 

vehicle motion 
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1 Uvod 

Vozila, kot sta raketa ali letalo na reaktivni pogon, so poznana vsem. V sodobnem svetu so 

vozila na reaktivni pogon razširjena. Tema je zanimiva, vsekakor bi pritegnila tudi učence 

osnovne šole. Učencem je delovanje reaktivnega pogona neznano, kar ga naredi še bolj 

zanimivega. Osnoven princip izhaja iz tretjega Newtonovega zakona. Vozilo pogonsko snov 

odmetava skozi šobo v eno smer, pri tem pride do potiska vozila v nasprotni smeri [1]. 

V diplomskem delu smo se osredotočili na ključni element reaktivnega pogona, ki je šoba, 

skozi katero vozilo v okolico oddaja pogonsko snov. V ta namen smo izdelali vozilo, s katerim 

smo preučevali lastnosti šob. Pri izdelavi smo bili z mislimi pri možnosti uporabe modela v 

pedagoške namene. Pri tem mislimo predvsem tehniške in naravoslovne dneve. Za empirični 

raziskovalni tip diplomske naloge sem se odločil, ker sem želel izdelati nekaj konkretnega, kar 

lahko primem v roke. 

Naš namen je bil izdelati optimalen voziček na reaktivni pogon. Optimalen je tisti voziček, ki z 

dano zalogo goriva prevozi najdaljšo pot. Obenem želimo da je voziček enostaven za 

izdelavo, izdelan iz gradiv, dostopnih na osnovnih šolah. Osnovni sestavni del vozička je bil 

balon z nazivnim premerom 50 cm, ki je služil kot zalogovnik pogonskega sredstva. Izmerili 

smo nadtlak v njem v odvisnosti od njegovega premera (napihnjenosti) in na podlagi tega 

določili primeren premer, na katerega smo pri meritvah potem vedno napihnili balon. Vozilo 

je moralo omogočati namestitev različnih izvedb šob in dovodnih cevi. Cev ki povezuje balon 

s šobo, smo poimenovali dovodna cev. Sestavni deli vozička so bili iz nekaterih stalnih 

komponent in nekaterih spremenljivih. Šoba in dovodna cev sta spremenljiva parametra. Ko 

smo bili tekom preizkušanja zadovoljni z njegovim delovanjem, ga nismo več spreminjali in 

smo pričeli z meritvami. Konstantni so bili tudi pogoji merjenja (podlaga, nič vetra, za 

vozilom več metrov do stene, temperatura). Tekom meritev posameznega parametra smo 

poskrbeli za konstantno maso praznega vozila.  

V drugem poglavju smo opisali preprost model gibanja vozička, primeren nivoju znanja 

učencev osnovne šole. Opisane so sile, ki delujejo na vozilo, prikazane so tudi grafično. Sledi 

opis postopka merjenja nadtlaka v balonu. Za naš model je ključen stalen nadtlak pri 

iztekanju zraka, neodvisen od premera balona. Sledi opis in postavitev enačb gibanja vozička. 

Izmerili smo potrebne podatke za izračun, ki sledi na koncu poglavja. 

V tretjem poglavju so opis, rezultati in razlaga meritev. Izbrali smo parametre, za katere smo 

pričakovali, da bodo vplivali na prevoženo pot vozila. Poudariti moramo, da nismo imeli 

občutka, koliko bo kateri vplival in kakšna naj bo vrednost posameznega parametra. 

Spremenljivi parametri, ki smo jih obravnavali, so: naklon šobe, premer odprtine šobe, 

dolžina šobe, oblika šobe, premer dovodne cevi, dolžina dovodne cevi in pogonsko sredstvo. 

Pri tem smo vedno poskušali najti optimalno vrednost posameznega parametra in dodati 
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manjše in večje vrednosti (na primer večji in manjši premer šobe od optimalnega premera). 

Parametri, na katere nismo imeli vpliva, so: razlike med posameznimi baloni in plastična 

deformacija balona. Dobljene rezultate povprečnih razdalj smo tudi ovrednotili in izračunali 

standardni odklon. 
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2 Opis gibanja vozička 

V nadaljevanju je podan preprost model gibanja vozička, primeren nivoju znanja učencev 

osnovne šole. Naš namen je: opisati tir gibanja, izračunati največjo hitrost vozila 𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠, 

izračunati silo potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ in izračunati zaviralno silo 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑ .    

2.1 Sile na voziček 

Delovanje vozila vidimo kot njegovo premikanje. Vozilo z zrakom napolnjenim zamašenim 

balonom miruje, po 1. Newtonovem zakonu je vsota vseh sil nanj enaka 0. Sili sta le v 

navpični smeri in sicer sila teže 𝐹𝑔⃑⃑  ⃑ in sila tal 𝐹𝑡𝑎𝑙
⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  ⃑ (slika 1). Sili sta si nasprotno enaki in se 

uravnotežita, ne glede na maso vozila. Sili sta enaki, ne glede na to ali vozilo miruje ali se 

giblje [1]. 

 

Slika 1: Sile na voziček. 

Ko začne zrak iztekati, se začne vozilo premikati. Zaradi iztekanja snovi iz balona se pojavi sila 

curka tekočine, ki jo imenujmo sila potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ (slika 1). Ker deluje v vodoravni smeri, povzroči 

pospešeno gibanje vozila. Velikost sile potiska je odvisna od balona, šobe in dovodne cevi. 

Njihov vpliv na silo potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ in dolžino prepotovane poti vozila preučujemo v diplomski 

nalogi. Silo potiska je zelo težko izračunati teoretično, določili jo bomo z meritvami. Lažje jo 

bomo določili, če je sila potiska med iztekanjem zraka konstantna. Iz izkušenj z napihovanjem 

balonov (koliko se moramo naprezati) predvidevamo, da je nadtlak neodvisen od 

napihnjenosti balona. Ali je to res, preverimo z meritvijo odvisnosti tlaka od premera balona. 

Naš model bo tako enostaven in primeren za obravnavo v osnovni šoli.  
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Po izpraznitvi balona se vozilo ustavlja. Četrta sila zavira gibanje. To je zaviralna sila 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑ (slika 

1), ki deluje v vodoravni smeri in je usmerjena hitrosti nasprotno. Sila deluje celotno pot 

vožnje vozila. Zaviralna sila je posledica trenja v vpetju osi, zračnega upora in kotalnega 

trenja. Zaviralno silo je zelo težko izračunati neposredno, predvsem največjo komponento, ki 

je trenje v vpetju osi. Zaviralno silo zato določimo z meritvami. Vpliv spreminjanja mase 

vozila zaradi iztekanja vode na velikost zaviralne sile je zanemarljiv. Predpostavimo lahko, da 

je zaviralna sila stalna. 

2.1.1 Merjenje tlaka 

Tlak lahko izmerimo z različnimi napravami, ki jim rečemo tlakomeri oziroma manometri. 

Delimo jih na kovinske in tekočinske. Podrobneje si bomo pogledali delovanje U-cevi, 

enostavnega tekočinskega manometra, ki ga bomo uporabljali v nadaljevanju. U-cev je 

sestavljena iz cevi in zaporne kapljevine. Posebej je primerna za merjenje majhnih razlik 

tlakov v zaprtih posodah, napolnjenih z plinom. Merilno napravo prikazuje slika 2. 

 

Slika 2: Skica U-cevi. 

Prvi (na sliki 2 je to levi) krak U-cevi je odprt, tlak na gladini kapljevine v tem kraku je zato 

enak zračnemu tlaku 𝑝0. Drug (na sliki 2 je to desni) krak je povezan s posodo (balonom), v 

katerem je tlak 𝑝1, ki ga želimo izmeriti. Ker je tlak 𝑝1 večji od zunanjega zračnega tlaka, je 

gladina kapljevine v desnem kraku nižje kot gladina v odprtem kraku, kot kaže slika 2. Z 

znano enačbo za spreminjanje tlaka v mirujočih tekočinah (2) izračunamo razliko tlakov 𝑝𝑟: 

𝑝𝑟 = 𝜚𝑔ℎ , (2) 
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kjer je g gravitacijski pospešek in 𝜚 gostota tekočine v U-cevki. Višinsko razliko odčitamo kot 

razliko gladin v obeh krakih U-cevi. Tlak p1 v balonu je enak vsoti zračnega tlaka p0 in razlike 

tlakov pr : 

𝑝1 = 𝑝0 + 𝜚𝑔ℎ. (2) 

 V nadaljevanju bomo razliki tlakov 𝑝𝑟 rekli nadtlak. Premer cevi nima vpliva na meritve [2]. 

2.2 Graf gibanja 

Slika 3 prikazuje spreminjanje hitrosti vozička v odvisnosti od časa. Graf smo narisali s 

pomočjo opazovanja gibanja vozila ob predpostavki, da sta sili potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ in zaviralna sila 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑ 

stalni. V nadaljevanju je postopno in nazorno prikazana pot do končnih enačb. 

  

Slika 3: Graf v(t) z okvirnimi vrednostmi. 

Ob času nič vozilo miruje. V prvem območju (I) na sliki 3 vozilo pospešuje med iztekanjem 

pogonske snovi iz balona skozi šobo. Pospeševanje je odvisno od sile potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ in sile 

zaviranja 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑. Pri tem sila potiska 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ vozilo pospešuje, sila zaviranja 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑ vozilo zavira. Njuna 

vsota je: 

∑𝐹 = 𝐹𝑝⃑⃑  ⃑ + 𝐹𝑧⃑⃑  ⃑. (3) 

Nadaljujemo z drugim Newtonovim zakonom [1], ki ga zapišemo skalarno samo v smeri 

gibanja, da se izognemo vektorjem (4). Pri tem štejemo kot pozitivno smer gibanja vozička. 

𝑎𝐼 =
𝐹𝑝−𝐹𝑧

𝑚
. (4) 

Zdaj iz enačbe (4) izrazimo velikost sile potiska Fp, in jo izračunamo iz izmerjenega pospeška 

aI v prvem območju (I). V enačbi (4) je m povprečna masa vozila skupaj s pogonskim 

sredstvom: 

𝐹𝑝 = 𝑚𝑎𝐼 + 𝐹𝑧. (5) 
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V enačbi (5) nastopa tudi zaviralna sila 𝐹𝑧, ki jo izrazimo iz drugega območja (II), kjer je to 

edina sila, ki deluje na voziček v smeri gibanja. Silo Fz določimo preko pojemka aII v drugem 

delu gibanja, ko se voziček enakomerno ustavlja. 

V naslednjih korakih je opisano, kako izračunamo pospešek aII. 

Iz enačbe za prevoženo pot pri premo enakomerno pospešenem gibanju pri začetni hitrosti 0 

izrazimo maksimalno (končno) hitrost 𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠: 

𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑎𝐼𝑡𝐼 =
2𝑠𝐼

𝑡𝐼
. (6) 

Iz enačbe (6) izrazimo pospešek prvega območja: 

𝑎𝐼 =
𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑡𝐼
. (7) 

V drugem območju (II) na sliki 3 se vozilo enakomerno ustavlja zaradi zaviralne sile 𝐹𝑧  

𝐹𝑧 = 𝑚𝑎𝐼𝐼. (8) 

Pot v drugem območju (II) je po enačbi za pot pri premo enakomerno pospešenem gibanju, 

kjer začetna hitrost ni nič, enaka: 

𝑠𝐼𝐼 = 𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠𝑡𝐼𝐼 −
𝑎𝐼𝐼𝑡𝐼𝐼

2

2
 . 

(9) 

Iz (9) izrazimo pospešek drugega območja (II): 

𝑎𝐼𝐼 =
2(𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠𝑡𝐼𝐼 − 𝑠𝐼𝐼)

𝑡𝐼𝐼
2  . 

(10) 

Pospešek vstavimo v enačbo (8) in tako dobimo velikost zaviralne sile 𝐹𝑧. Zaviralno silo nato 

vstavimo v enačbo (5), iz katere izračunamo še silo potiska 𝐹𝑝.  

2.3 Izračun 

Izpeljave poglavja 2.2 Graf gibanja bomo uporabili na konkretnem primeru meritve. Na 

vozičku smo uporabili Fischertechnik cev, jo usmerili v vodoravni smeri in balon napolnili do 

premera 30 cm. Rezultati meritev: 

 masa celotnega vozila z napolnjenim balonom 𝑚𝑧: 315 g, 

 masa celotnega balona z praznim balonom 𝑚𝑘: 313 g, 

 razdalja, prevožena v prvem območju 𝑠𝐼: 160 cm, 

 čas prvega območja 𝑡𝐼: 5,0 s, 

 razdalja drugega območja 𝑠𝐼𝐼: 77cm, 

 čas drugega območja 𝑡𝐼𝐼: 2,7 s. 

 Meritve so zaokrožene na smiselno število decimalnih mest. Meritve niso natančne, saj smo 

čas merili ročno. Namesto mase s praznim in polnim balonom je bolje računati s povprečno 

maso m, ki je 314 g. Najprej po enačbi (6) izračunamo največjo hitrost  𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠: 
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𝑣𝑚𝑎𝑘𝑠 =
2∙1,60 𝑚

5 𝑠
= 0,64 

𝑚

𝑠
. (11) 

Iz enačbe (7) izračunamo pospešek prvega območja: 

𝑎𝐼 =
0,64 

𝑚

𝑠

5 𝑠
= 0,13 

𝑚

𝑠2
. 

(12) 

Iz enačbe (10) izračunamo pospešek drugega območja (II): 

𝑎𝐼𝐼 =
2(0,64 

𝑚
𝑠 ∙ 2,7 𝑠 − 0,77 𝑚)

2,7 𝑠2
= 0,26 

𝑚

𝑠2
. 

(13) 

Sedaj lahko iz enačbe (8) izračunamo zaviralno silo 𝐹𝑧: 

𝐹𝑧 = 0,316 𝑘𝑔 ∙ 0,26 
𝑚

𝑠2
= 0,08 𝑁. (14) 

Zanima nas sila potiska 𝐹𝑝, izračunamo jo iz enačbe (5): 

𝐹𝑝 = 0,314 𝑘𝑔 ∙ 0,13 
𝑚

𝑠2 + 0,08 𝑁 = 0,12 𝑁. (15) 

Rezultati se ujemajo z grafom v/t na Sliki 3. Vrednost zaviralne sile 𝐹𝑧 smo preverili s 

silomerom in se ujema z izračunano (približno 0,08 N). 
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3 Praktični del 

3.1 Izdelava modela vozila na reaktivni pogon  

Vozilo, ki ga preizkušamo in njegovo optimizacijo predstavljamo v diplomskem delu, je 

enostaven model vozila na reaktivni pogon. Pri izdelavi vozila smo težili k enostavnosti in 

dostopnosti sestavnih delov. Izhajali smo iz gradiv, orodja in sestavnih delov, dostopnih v 

osnovnih šolah. Osnovo prestavlja zbirka Fischertechnik. Vozilo je sestavljeno iz ključnih 

delov, katere bomo opisal v nadaljevanju. Ti deli  so: 

 togo ogrodje (podvozje) z nosilci ostalih delov,  

 kolesa, 

 balon, 

 dovodna cev, 

 šoba. 

Na vozilu smo opravljali meritve v povezavi s šobami, dovodnimi cevmi in kolesi. Togega 

ogrodja (podvozja brez koles) in balona nismo spreminjali. Biti mora oblikovano tako, da 

zagotovi stabilno lego napolnjenega balona. Poskusili smo doseči čim nižjo maso in s tem 

izboljšati učinkovitost vozila. Ko smo bili z njim zadovoljni, smo pričeli z meritvami (slika 4). 

Optimizirali smo kolesa, šobe in dovodne cevi.  Dolžina vozila je 315 mm, širina 115 mm in 

višina 112 mm. Mere so podane brez napihnjenega balona in šobe ter njene dovodne cevi. 

 

Slika 4: Končna oblika podvozja (nespremenljiv del vozička), ki smo jo uporabili za vse 

meritve. 

Stalni so bili tudi pogoji merjenja (podlaga, nič vetra, za vozilom več metrov do stene, 

temperatura). Med meritvami posameznega parametra smo poskrbeli za stalno maso 
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praznega vozila. Primer postavitve in poimenovanje posameznih sestavnih delov prikazuje 

slika 5. 

 

Slika 5: Prerez povezave med balonom, dovodno cevjo in šobo. 

Na sliki 6 lahko vidimo izdelano vozilo po merah s slike 5. 

 

Slika 6: Vozilo na reaktivni pogon izdelano po načrtu iz slike 5. 

3.1.1 Balon 

Model smo zasnovali tako, da mu kot zalogovnik pogonskega sredstva ustreza balon z 

elastiko nazivnega premera 50 cm (slika 7). Funkcija balona je torej shranjevanje pogonske 

snovi. 
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Slika 7: Balon nazivnega premera 50 cm, ki ga uporabimo kot zalogovnik pogonskega 

sredstva za vozilo na reaktivni pogon. 

Pri kvantitativni obravnavi gibanja vozila nas zanima tudi tlak zraka v balonu. Ker balon 

obdaja zrak imamo v balonu v resnici nadtlak in merimo razliko tlakov. Izmerili smo odvisnost 

nadtlaka od velikosti balona (premera). Ta odvisnost je pomembna za razumevanje sile 

potiska na voziček, ko se premer balona zmanjšuje. Najprej smo poskusili meriti tlak z 

manometrom za merjenje tlaka v avtomobilskih pnevmatikah, vendar nismo bili uspešni, saj 

je bil nadtlak premajhen za merilno območje manometra. Nato smo si pomagali s tekočino v 

U-cevki, princip delovanja tega merilnika je opisan v poglavju 2.1.1 Merjenje tlaka. Postavitev 

merilnika prikazuje slika 8. 
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Slika 8: Postavitev, s katero izmerimo odvisnost nadtlaka v balonu od premera balona. 

Merilnik nadtlaka v balonu je sestavljen iz prozorne plastične cevi zavite v obliki črke U, 

pištole kompresorja in balona. Vse skupaj je pritrjeno na vrata omare. Najprej smo v cev 

nalili toliko vode, da je zapolnila pol cevi. Nato smo cev prilepili z ličarskim trakom na omaro, 

kot prikazuje slika 8. Balon smo nato z gospodinjsko gumico pritrdili na šobo pištole 

kompresorja. Tako smo lažje napolnil balon in potem iz njega nadzorovano spuščali zrak 

(merili smo od največjega do najmanjšega premera). Na cev smo navili še nekaj plasti 

izolirnega traku in tako poskrbeli za dobro tesnjenje med cevjo in pištolo kompresorja. Nato 

smo za cev prilepili še list papirja, na katerega smo beležili meritve. List z meritvami prikazuje 

slika 9. 
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Slika 9: Merjenje nadtlaka zraka v napihnjenem balonu  z U-cevjo. 

Nadtlak v balonu glede na okolico izračunamo iz višinske razlike vode v obeh krakih cevke s 

pomočjo enačbe (2), pri čemer je gostota vode pri 20 °C 𝜚𝑣 = 998,2 kg/m3 in gravitacijski 

pospešek g = 9,81 m/s2. 

Tabela 1: Nadtlak zraka v balonu v odvisnosti od premera balona. 

Premer balona [cm] Višinska razlika [mm] Nadtlak [Pa] 

5 0±1 0±10 

10 100±1 979±10 

15 152±1 1488±10 

20 137±1 1342±10 

25 130±1 1273±10 

30 139±1 1361±10 

35 197±1 1929±10 
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Iz meritev zapisanih v tabeli 1 vidimo, da je pri premeru balona 10 cm razlika tlakov 

najmanjša (pri premeru 5 cm ni bilo razlike). Od premera 15 cm do 30 cm se nadtlak skoraj 

ne spreminja. Pri premeru 35 cm je tlak zopet pričel naraščati. Podatek je pomemben za 

izvajanje naših meritev, saj želimo, da je nadtlak med potiskanjem vozička čim bolj stalen, da 

se tudi potisna sila med tem ne spreminja. To je pomembno še iz dodatnega razloga, 

povezanega z optimizacijo parametrov šobe. Pri parametrih šobe in dovodne cevi določena 

vrednost deluje optimalno le pri določenem tlaku (konkretno bo pri večjem nadtlaku 

optimalen premer odprtine šobe manjši). Na najmanjši premer nimamo vpliva, saj se balon 

vedno izprazni do konca.  

Pri ugotavljanju napihnjenosti balona smo si pomagali z merilom, izdelanim iz gradnikov 

zbirke Fischertechnik (slika 10). Razpon med krakoma merila je 30 cm. Tako smo nadzorovali 

začetno napihnjenost balona. S tem zagotovimo, da je količina pogonskega sredstva, ki ga 

vozilo lahko uporabi, pri vseh poskusih enaka. 

 

Slika 10: Ravnilo z razmikom 30 cm, s katerim smo nadzorovali začetno napihnjenost balona. 

3.1.2 Dovodna cev 

Cev smo poimenovali dovodna, ker povezuje balon in šobo ter dovaja pogonsko sredstvo iz 

balona do šobe. Njena funkcija je dovajanje pogonskega sredstva šobi. Dovodnim cevem smo 

spreminjali: 

 notranji premer, 

 dolžino .  

Za dovodne cevi smo uporabili cevi, namenjene vodovodni napeljavi različnega premera. 

Uporabili smo tudi cev kompleta Fischertechnik, namenjeno izdelavi prav takšnega vozila na 
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balon.  Najprej smo preizkusili same cevi brez šob. Poiskali smo skrajne premere cevi. Cev 

največjega notranjega premera, pri katerem se vozilo še ne premakne, cev notranjega 

premera, pri kateri vozilo prevozi najdaljšo pot in cev večjega notranjega premera od 

optimalnega. Pri tem smo preizkušali same cevi brez šob enake dolžine. Poskrbeli smo tudi 

za konstantno maso praznega vozila. Cev večjega premera je potrebna, saj šoba vedno 

zmanjša premer izstopne odprtine. Omejeni smo bili tudi z raztegljivostjo ustja balona. 

3.1.3 Šoba 

Šoba je zadnji sestavni del vozička, skozi katerega pogonska snov zapušča vozilo. Njena 

funkcija je oblikovanje toka pogonskega sredstva. Na šobo je vezanih več spremenljivih 

parametrov in sicer:  

 naklon šobe, 

 premer odprtine šobe,  

 dolžina šobe,  

 oblika šobe.  

Pri izdelavi šob smo izhajali iz gradiv, dostopnih na večini osnovnih šol. Zato smo se odločili, 

da šobe izdelamo iz plutovinastih zamaškov. Sama cena zamaškov je ugodna in sicer okrog 

0,25 € na kos. Na šolah imajo luknjač, namenjen izdelavi lukenj skozi plutovinaste zamaške 

(slika 11). Luknjač se uporablja pri kemiji za izdelavo različnih eksperimentalnih postavitev. 

Pri izdelavi smo si pomagali tudi z nožem za lepenko (olfa nož) in okroglo pilo z finim 

nasekom, namenjeno brušenju kovin. Če ni zapisano drugače, je v meritvah oblika 

notranjega prereza taka, kot kaže slika 11. 
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Slika 11: Luknjači za plutovinaste zamaške in pila, s katerimi smo izdelali različne šobe. 

3.1.4 Izbira koles 

Zanimal nas je vpliv koles na prevoženo pot, saj smo imeli na voljo več možnosti. Merili smo, 

kolikšno pot opravi vozilo z različnimi kolesi, ki jih najdemo v zbirki Fischertechnik (slika 12). 

Na izbiro smo imel tri opcije: 

 sama platišča brez pnevmatik, 

 platišča z malimi pnevmatikami, 

 platišča z velikimi pnevmatikami. 



16 
 

 

Slika 12: Kolesa, ki smo jih preizkusili na vozilu. 

Meritev smo opravljali z cevjo kompleta Fischertechnik in postavitvijo cevi v vodoravni legi. 

Vpliv nagiba bo opisan v nadaljevanju. Pri tem smo spreminjali samo vrsto koles in s tem tudi 

skupno maso vozička. Masa izdelanega modela vozička (slika 4) z najustreznejšimi kolesi in 

praznim balonom je 299 g. 

Tabela 2: Poti ki jih voziček prevozi z različnimi kolesi, v odvisnosti od koles, ki jih ima vozilo. 

Vrsta koles Masa 

4 

koles 

[g] 

Premer 

koles 

[cm] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

platišča brez 

pnevmatik 

 

13 2,5 141 97 142 105 151 127 11 

platišča z 

malimi 

pnevmatikami  

 

16 3,0 106 125 131 118 125 121 4 

platišča z 

velikimi 

pnevmatikami 

 

51 4,5 350 330 327 403 342 350 14 

Iz meritev vidimo, da so najboljša platišča z velikimi pnevmatikami. Na rezultat vplivata trenji 

v osi in kotalni upor koles. Pri izvajanju meritev nismo opazili, da bi kolesa zdrsavala. Manjša 

kolesa dosežejo pri isti hitrosti vozila večjo kotno hitrost, se večkrat zavrtijo in zato ima 

morda trenje v osi večji vpliv [1].  

3.2 Meritve z različnimi šobami 

Meritve smo izvajali na trdnih in vodoravnih tleh iz parketa (slika 13). Polnjenje balona smo 

opravljali s kompresorjem, pri tem smo imeli dovodno cev dolgo okrog 10 m. Temperatura 
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zraka v balonu je zato blizu sobne. Balon smo napolnil na premer 30 cm s pomočjo merila, 

nato smo ga zamašili z zamaškom, postavili na začetni položaj in previdno iztaknili zamašek. 

Meritve z vodo smo opravili zunaj, na ravni, trdni granitni površini. Standardni odklon smo 

računali na standardni način:  

𝜎 = √
1

𝑁(𝑁 − 1)
∑(𝑎𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 . 

Pri tem je �̅� povprečna vrednost meritev, N število meritev in 𝑎𝑖 posamezna izmerjena 

vrednost. 

 

Slika 13: Merilni pripomočki na s parketom obloženih tleh, kjer smo izvajali meritve. 
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3.2.1 Vpliv naklona šobe 

Zanimal nas je vpliv naklona šobe na opravljeno pot vozila. Na idejo smo prišli, ko smo se 

spomnili vetrnice ki smo jo imeli kot otroci. Da se je zavrtela, je bilo pomembno, pod katerim 

kotom smo pihali vanjo. Uporabili smo šobo Fischertechnik. Spremenljiv parameter je le 

naklon šobe. Ker je balon okrogel, ima njegov položaj minimalen vpliv na iztekanje zraka. 

Pazili smo, da je izhodna odprtina šobe na konstantni višini od tal. Masa celotnega praznega 

vozila je 314 g. 

Tabela 3: Prevožena pot v odvisnosti od naklona šobe. Pozitivni predznak naklona pomeni, 

da je šoba obrnjena od vodoravnice navzgor. Negativni predznak pomeni, da je šoba 

obrnjena od vodoravnice proti tlom. 

Naklon šobe Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

+15° 257 249 208 251 251 243 9 

0° 319 287 389 376 364 347 19 

-15° 374 377 420 375 379 385 9 

-27° 220 228 186 220 224 216 8 

Iz meritev sklepamo, da je optimalen naklon cevi v območju - 15° ± 10° (glede na 

vodoravnico navzdol proti tlom). Večji ko je odklon od tega kota, manjša je prevožena 

razdalja. Naklon ima precejšen vpliv na prevoženo razdaljo. Pri meritvah smo bili omejeni z 

Fischertechnick zbirko, zato so izbrani koti takšni, kot so. Na rezultate vplivata podlaga in 

zmanjšanje trenja. Podlaga, ker pride do interakcije med zračnim tokom in tlemi, ki se 

razlikuje od interakcije le z okoliškim zrakom. Drug pojav je usmerjenost šobe proti tlom in 

zato zmanjšanje trenja (zmanjšamo normalo komponento sile podlage na voziček N) [3, 4]. 

 

Slika 14: Postavitev s katero smo merili vpliv naklona dovodne cevi in šobe na prevoženo 

pot. 
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3.2.2 Vpliv premera odprtine šobe 

Parameter, ki smo ga spreminjali, je bil tudi premer odprtine šobe. Iz izkušnje, ki jo imamo z 

uporabo visokotlačnega čistilca, saj z različnimi nastavki občutimo na roke zelo različno silo. 

Nastavki se razlikujejo prav po premeru odprtine. Sklepali smo, da bo podobno pri meritvah 

na vozilu. Oblika šobe je enaka, kot na sliki 5, spreminja se le premer notranje odprtine. 

Masa celotnega praznega vozila je 319 g. 

Tabela 4: Prevožena pot v odvisnosti od premera odprtine šobe. 

Premer 

odprtine 

šobe 

[mm] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

6 22 32 29 20 22 25 2 

8 103 105 114 107 109 108 2 

9 164 140 135 162 138 148 6 

11 289 287 243 282 268 289 9 

13 341 312 367 348 307 335 11 

Iz meritev sklepamo, da je med preizkušenimi šobami najboljša tista s premerom odprtine 13 

mm. Premer odprtine ima velik vpliv na prevoženo razdaljo. Manjši kot je premer šobe, 

krajšo pot opravi vozilo. Iz podatkov ne moremo oceniti, kakšna bi bila prevožena razdalja ob 

večjem premeru, ker je 13 mm največji premer odprtine, ki smo jo lahko izdelali v 

plutovinast zamašek. Uporabili smo široko dostopne poceni zamaške, saj smo želeli le široko 

dostopna gradiva. Obstajajo tudi zamaški večjih dimenzij, zato bi bilo dobro meritev opraviti 

z njimi. Premer odprtine šobe vpliva na upor pri pretakanju tekočine. Posledica so, večje ali 

manjše izgube in tudi spreminjanje sile potiska [3, 4]. 

 

Slika 15: Šobe različnih premerov, s katerimi smo merili odvisnost prevožene poti od 

premera izstopne odprtine šobe. 
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3.2.3 Vpliv dolžine šobe 

Zanimal nas je vpliv dolžine šobe na prevoženo razdaljo. Denimo, kaj bi se zgodilo, če bi bila 

šoba zelo kratka? Verjetno bi vozilo opravilo krajšo pot, saj bi zrak iztekal razpršeno in 

neusmerjeno, kot voda pri ročni škropilnici, ki se razprši. Šoba ima obliko cevi z enakim 

prerezom po celotni dolžini kot prikazuje Slika 13. Premer šobe meri 13 mm. Masa celega 

praznega vozila je znašala 324 g. 

Tabela 5: Prevožena pot v odvisnosti od dolžine šobe. 

Dolžina 

šobe 

[mm] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

16 328 325 263 334 321 314  13 

22 310 332 353 327 338 332  7 

33 353 317 319 275 355 324  15 

50 321 297 308 378 343 329  14 

67 308 348 327 339 318 328  7 

86 303 316 314 297 297 305  4 

Iz meritev vidimo, da so razlike v prevoženi poti majhne in da dolžina šobe ne vpliva znatno 

na pot, vsaj ne v območju dolžine šob, ki smo jih uporabili, sploh če upoštevamo negotovost 

meritev, ki jo kaže standardni odklon pri posamezni dolžini šobe. Optimalna je srednja 

dolžina šobe. Pri krajši šobi še ne dobimo dovolj usmerjenega toka, ko zrak iz balona uide v 

vse smeri in je zato povprečna sila potiska enaka 0. Skrajen primer bi bil, če bi z šivanko počili 

balon. Vozilo se ne bi premaknilo, če bi se, bi se verjetno zelo malo v smeri kotaljenja koles. 

Pri predolgi šobi pride do prevelikih izgub zaradi upora pri gibanju tekočine skozi cev. Večji 

upor pomeni krajšo prevoženo pot vozila [3, 4]. 
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Slika 16: Šobe različnih dolžin, s katerimi smo merili odvisnost prevožene razdalje od dolžine 

šobe. 

3.2.4 Vpliv oblike šobe 

Zanimal nas je vpliv oblike šobe na prevoženo pot vozila. Že prej smo vedeli, da je 

pomemben spremenljiv parameter, saj smo se doma, srečali z primerom pregrevanja 

bencinske črpalke, ki smo jo uporabili za prečrpavanje vode v rezervoar. Ugotovili smo, da je 

problematičen spoj črpalke z cevjo. Spoj se je naenkrat zožil. Ko smo posneli rob in naredili 

postopen prehod, se črpalka ni več pregrevala. Domnevali smo, da je oblika šobe pomembna 

tudi pri našem vozilu. Premer iztočne odprtine je  vedno 9 mm in dolžina šob 33 mm. 

Dovodna cev je vedno enaka in vedno je enaka tudi masa celotnega praznega vozila, ki znaša 

319 g. Šobe se razlikujejo v začetni odprtini šobe na notranji strani. Uporabili smo 3 oblike 

šob: tako, ki se razširi, tako, ki se zoži ali tako ki, ima konstanten notranji premer. Oblika 

uporabljenih šob je prikazana na sliki 17. Šobe so pritrjene kot prikazuje slika 5. 
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Slika 17: Načrt uporabljenih šob, ki prikaže njihovo obliko v prerezu. 

Tabela 6: Prevožena pot v odvisnosti od oblike šobe. 

Začetek 

šobe 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

4 2 0,5 0,5 2 1,2 1 0,3 

9 129 130 147 134 143 136 4 

14 281 288 288 272 283 282 3 

Iz rezultatov vidimo, da je bolje, da se šoba proti izhodu zoži. Razlike med posameznimi 

oblikami šob so zelo velike. Ugotovili smo, da je prevožena razdalja povezana s volumskim 

pretokom zraka ki je največji pri šobi, ki se zoži. Sila potiska je delovala krajši čas (kar 

opazimo pri meritvah), vendar je bila večja [3, 4]. 
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Slika 18: Šobe različnih oblik, s katerimi smo merili odvisnost prevožene razdalje od oblike 

šobe. 

3.2.5 Vpliv premera dovodne cevi 

Zanimal nas je tudi vpliv premera dovodne cevi na prevoženo pot vozila. Če vpliva na 

prevoženo pot premer odprtine šobe, bi moral po analogiji tudi premer dovodne cevi. 

Vendar smo domnevali, da ne toliko kot premer šobe. Šobe so izdelane iz cevi vodovodne 

napeljave, spoj z dovodno cevjo je iz ličarskega lepilnega traku. Pri dovodni cevi z najmanjšim 

notranjim premerom ni šobe, saj je notranji premer enak notranjemu premeru šobe. Masa 

celega praznega vozila je 324 g. 

Tabela 7: Prevožena pot v odvisnosti od premera dovodne cevi. 

Notranji 

premer 

dovodne 

cevi 

[mm] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

13 320 286 229 328 336 322 20 

15 328 284 359 335 329 327 12 

19 343 365 353 367 350 367 5 

Izkaže se, da je v našem primeru najboljša dovodna cev z največjim notranjim premerom. 

Razlike med posameznimi premeri so majhne (manjše kot pri različnih premerih šobe). Pri 

večjem premeru smo bili omejeni z raztegljivostjo vratu balona in dostopnostjo cevi. Pri tem 

je potrebno upoštevati, da je bila masa konstantna. Posledica težje cevi z večjim notranjim 

premerom bi bila dodajanje več uteži vsem ostalim cevem. Brez omejitve mase, bi dobili 

sicer malenkost manjši upor, vendar dosti večjo maso [3, 4]. 
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Slika 19: Dovodne cevi različnih notranjih premerov, s katerimi smo merili odvisnost 

prevožene razdalje od premera dovodne cevi, vidimo tudi spoje med cevmi in šobami. 

3.2.6 Vpliv dolžine dovodne cevi 

Zanimal nas je vpliv dolžine dovodne cevi na prevoženo razdaljo. Iz izkušnje, ki jo imamo z 

merjenjem tlaka v balonu, smo pričakovali vpliv dolžine dovodne cevi. Ko smo izpraznili U-

cev, smo morali pihniti vanjo zelo močno, čeprav je ležala na mizi in bila zato v vodoravnem 

položaju. Videli smo, da je pomemben tudi upor pri pretakanju tekočin, ki se povečuje z 

dolžino cevi. Celotna masa, praznega vozička je pri tej seriji poskusov znašala 337 g.  

Tabela 8: Prevožena pot v odvisnosti od dolžine dovodne cevi. 

Dolžina 

cevi 

[mm] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

1. 2. 3. 4. 5. 

15 233 274 269 280 262 264 8 

50 218 160 200 206 229 217 12 

90 280 297 300 290 293 292 3 

170 236 256 238 277 279 257 9 

220 233 212 212 226 204 217 5 

275 176 170 187 207 181 184 6 

Paziti smo morali na stalno vodoravno usmerjenost šobe. Največ problemov je bilo z 

najdaljšo in najkrajšo cevjo. Opazili smo, da na prevoženo razdaljo vpliva položaj cevi in s tem 

težišče vozila. Za najboljšo se je izkazala dovodna cev dolžine 90 mm. Zakaj je vozilo prevozilo 

večjo razdaljo z dovodno cevjo dolžine 15, kot z dovodno cevjo dolžine 50 mm, nam ni jasno. 

Trudili smo se, da je spremenljiv parameter le dolžina dovodne cevi, meritve za različno 

dolge cevi smo opravili z istim balonom. Podobno kot pri šobah različnih dolžin iščemo 
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ustrezno razmerje med usmerjenostjo toka in izgubami cevi. Razlike prevoženih poti pri 

uporabi različno dolgih dovodnih cevi so precejšne [3, 4].   

 

Slika 20: Dovodne cevi različnih dolžin, s katerimi smo merili odvisnost prevožene poti od 

dolžine dovodne cevi. 

3.2.7 Vpliv pogonskega sredstva in izračun sil 

Kot zanimivost smo vključil, še primerjavo med vodo in zrakom, kot pogonskima sredstvoma. 

Preizkus smo opravili s cevjo-šobo kompleta Fischertechnik. Vodo smo nalili, kar v balon in 

stehtali skupno težo z vozilom. Ker smo najprej stehtali vozilo s praznim balonom, smo lahko 

dobili volumen vode. Pri zraku smo volumen stisnjenega zraka izračunali iz premera balona 

po enačbi: 

𝑉 =
4𝜋

3
𝑟3. 

 Ugotavljali smo odvisnost prevožene razdalje od volumna sredstva.  

Tabela 9: Prevožena pot v odvisnosti od pogonskega sredstva. 

Vrsta 

sredstva 

Volumen 

sredstva[l] 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost 

ā [cm] 

Standardni 

odklon 

σ[cm] 

Učinkovitost 

[cm/l] 1. 2. 3. 4. 5. 

Stisnjen 

zrak 

14 241 238 260 257 218 243 8 17 

voda 2 168 / / / / / / 84 
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Meritve kažejo, da je za naše testno vozilo stisnjen zrak boljše pogonsko sredstvo od vode, 

vendar tega ne moremo posplošiti. Vozilo je bilo izdelano za optimalno delovanje na zrak. 

Načrtno izdelano vozilo na vodo bi imelo drugačne spremenljive parametre. Vode in zraka 

kot pogonskega sredstva ne moremo primerjati neposredno. Voda izteka iz balona tako 

zaradi povečanega tlaka zaradi napetih sten balona kot tudi zaradi sile teže. Zrak izteka 

predvsem zaradi povečanega tlaka zaradi napetih sten balona. Meritve z vodo so se izkazale 

za težavne. Balon, napolnjen z vodo je zelo nestabilen, zelo se spremeni težišče vozila. Pri več 

kot 2 l vode se je vozilo zvrnilo preko prednjih koles. Meritve smo izvajali zunaj na ravni 

granitni podlagi. Vozilo se je včasih premaknilo tudi 1,5 m, drugič je ob enakih pogojih 

mirovalo. Zato le en rezultat. Preučevanja vozila na vodo bi se bilo potrebno lotiti drugače, z 

drugačnim zalogovnikom, saj se je balon izkazal za neprimernega. Predstavlja lahko tudi 

izhodišče za nadaljnje delo. 
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4 Zaključek 

Izdelali smo enostavno vozilo, ki je med preizkušanjem z ustrezno izbranimi parametri 

prevozilo 4 m. Naklon šobe, premer odprtine šobe, oblika šobe in dolžina dovodne cevi zelo 

vplivajo na prevoženo razdaljo. Dolžina šobe in premer dovodne cevi malo vplivata na 

prevoženo pot vozila. Zato menimo, da izdelano vozilo zadošča zahtevam, postavljenim v 

uvodu. Eksperimentiranje se je v nasprotju s pričakovanji zelo zavleklo. Med izvajanjem 

poskusov smo uporabljali tri različne balone. Od tega dva za meritve v diplomskem delu. 

Sklop meritev enega parametra smo opravili z istim balonom. Vozilo z največjim dosegom je 

sestavljeno iz optimalnih vrednosti posameznih parametrov. Vendar moramo paziti, ker se 

posamezni parametri med seboj omejujejo. Tako pri premeru šobe 13 mm ne moremo imeti 

optimalne oblike (zoževanje), saj bi s tem zmanjšali končno odprtino. Vozilo z največjim 

dosegom ima tako: 

 velika Fischertechik kolesa, 

 šobo pod kotom 15° usmerjeno proti tlom , 

 premer odprtine šobe 13 mm, 

 dolžino šobe okrog 33 mm, 

 šobo oblikovano tako, da se zoži proti izstopni odprtini, 

 notranji premer dovodne cevi 19 mm, 

 dolžino dovodne cevi 90 mm. 

Tema se mi je zdela zanimiva, rezultati so me večkrat presenetili. Kljub vsemu trudu so 

standardni odkloni meritev pri izbrani vrednosti posameznega parametra precej veliki. Za 

težavne so se izkazale meritve z vodo, za katere bi rabili še precej več časa.  

Tema se nam po vseh meritvah zdi tehnično in eksperimentalno primerna za izvajanje v 

osnovnih šolah. Končni nabor optimalnih parametrov ni očiten že na začetku 

eksperimentiranja, ki je zato bolj zanimivo in motivira učence. Učenci bi se ob tem navadili 

pravilnega in nadzorovanega izvajanja poskusov. Poudarek je na kvalitativnem razumevanju 

pojavov, ki vplivajo na rezultate. Poenostavljena obravnava gibanja vozila zahteva le znanje, 

ki ga učenci pridobijo pri pouku fizike v osnovni šoli. Temo diplomske naloge bi na osnovnih 

šolah izvajali v obliki tehniških in naravoslovnih dni. Vnaprej bi pripravili več končnih oblik 

podvozja (nespremenljiv del vozička), ter gradiva in pripomočke za izdelavo dovodnih cevi in 

šob. Učence bi razdelili v manjše skupine (po 2 - 4 člane) in vsaka bi dobila potrebne 

pripomočke. Skupine bi med seboj tekmovale v izdelavi optimalnega vozička, kar bi učence 

dodatno spodbudilo. Učenci bi ob tem spoznali, da je fizika lahko tudi zanimiva, zabavna in 

nepričakovana. 
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