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POVZETEK  

Razvoj znanosti nam omogoča uporabo najrazličnejših novih tehnologij. Velik 

napredek so v zadnjem času dosegli mobilni telefoni in tablični računalniki. S 

popularnostjo le teh pa se je začel množični razvoj aplikacij, ki so uporabljene na njih. 

Moderne tehnologije pa so prodrle tudi na področje poučevanja. Čedalje več institucij 

za pomoč pri izobraževanju uporablja različne vrste informacijsko komunikacijskih 

sredstev (IKT). 

V tem diplomskem delu smo pregledali nekaj aplikacij za operacijski sistem Android s 

področja elektronike in robotike. Osredotočili smo se na poučevanje v osnovni in 

srednji šoli in preučili tudi možnosti za neformalno izobraževanje. Aplikacije smo ocenili 

s pomočjo izdelanih kriterijev in ocenili njihovo uporabnost pri poučevanju.   
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ABSTRACT 

Because of the development of science, we can use variety of new technology. In our 

every-day life we use applications mobile phones and tablet PCs. Modern technology 

is also used in as an educational tool. Almost all primary and secondary schools are 

using ICT technology.     

In our diploma thesis, we review chosen applications about electronics and robotics. 

We developed and applied criteria. On that basis we evaluate implementation of the 

applications in primary and  secondary education as well as in non-formal education.  
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1 UVOD 

V šolstvu se čedalje bolj uveljavlja računalniška tehnologija in vse, kar je povezano z 

njo. Tehnologija nam nudi dodatno podporo in pomoč pri delu. Poleg računalnikov pa 

so velik razcvet doživeli tudi mobilni telefoni in tablični računalniki. Ljudje smo veliko 

na poti, zato nam tablični računalniki in mobilni telefoni pridejo zelo prav pri sprotnem 

iskanju informacij. Mobilni telefoni in tablični računalniki so zelo priročni tudi zaradi 

svoje majhnosti, a vseeno velike zmogljivosti in povezovanja z internetnimi omrežji.  

Ta tehnologija pa se čedalje več uporablja tudi v izobraževanju. Vse več izobraževanih 

ustanov kupuje tablične računalnike za pomoč pri poučevanju. Tablični računalniki in 

mobiteli so priročni predvsem zato, ker ponujajo velik spekter različnih aplikacij za 

različne namene. Veliko aplikacij je namenjenih predvsem zabavi, kot so igre. Dosti 

aplikacij pa je tudi poučnih in nam lahko pomagajo v različnih situacijah. Dobro 

aplikacijo je dostikrat potrebno tudi plačati, vendar obstaja veliko aplikacij, ki so ne 

plačljive in ponujajo enako podporo kot plačljive. V tej diplomski nalogi smo pregledali 

nekaj aplikacij s področja elektronike in robotike in ocenili njihovo uporabnost v 

poučevanju. Vse pregledane aplikacije so namenjene operacijskemu sistemu Android. 

Aplikacije, ki bi bila namensko narejena za poučevanje elektronike in robotike, med 

raziskovanje nismo našli, smo pa našli veliko aplikacij, ki bi se jih dalo uporabiti pri 

poučevanju elektronike in robotike.  
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2 DIGITALNA TEHNOLOGIJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Na začetku razvoja digitalne tehnologije ni nihče verjel, da bo ta tako globoko prodrla 

v naša življenja. Tudi izobraževanje ni nikakršna izjema. Čedalje več učnega gradiva 

lahko najdemo na spletu. Učbeniki in delovni zvezki že obstajajo v digitalni obliki. V 

delovne zvezke vstavljamo odgovore in program v ozadju nam sproti preverja naše 

odgovore. Digitalna tehnologija lahko popestri običajen pouk z uporabo različnih 

elektronskih prosojnic, video posnetkov ipd. Zelo uporabna je tudi pri učenju na 

daljavo, ko iz določenih razlogov učenec ne more obiskovati pouka. Digitalna 

tehnologija nam lahko pomaga, ne sme pa povsem zamenjati klasičnega 

poučevanja.  Strokovnjaki so si pri uporabi digitalnih tehnologij pri pouku zelo 

neenotni. Nekateri zelo podpirajo in spodbujajo čedalje večjo uporabo digitalnih 

tehnologij pri izobraževanju, med tem ko so drugi precej previdni pri tej tematiki. Z 

uvajanjem digitalnih tehnologij pri pouku dobimo tako pozitivne kot negativne učinke 

uporabe. Dejstvo pa je, da se digitalni tehnologiji ne moremo več izogniti [1].  

 

V zadnjem času se uvaja trend uporabe tabličnih računalnikov na vseh stopnjah 

izobraževanja. Veliko osnovnih in srednjih šol je že kupilo tablične računalnike. 

Nekatere šole tablične računalnike uporabljajo kot nadomestilo klasičnih 

računalnikom, saj so tablični računalniki lahko prenosljivi in zavzemajo manj prostora 

na mizah. Drugi pa na tabličnih računalnikih uporabljajo veliko aplikacij in te aplikacije 

uvajajo v pouk in z njihovo pomočjo poizkušajo učencem predstaviti zastavljeno učno 

snov.  

Pri naši diplomski nalogi se bomo posvetili aplikacijam za operacijski sistem Android. 

Iz aplikacije Google Play bomo prenesli več aplikacij, ki bi jih učitelji lahko uporabljali 

pri poučevanju. Usmerili se bomo na področje elektronike in robotike. Naredili smo 

kriterij, po katerem smo ocenili aplikacije in določili njihovo uporabnost pri poučevanju 

elektronike in robotike. Aplikacije smo razdelili v tri kategorije, in sicer aplikacije, ki 

omogočajo samostojno izdelovanje vezij, aplikacije z vnaprej izdelanimi vezji in 

aplikacije za pomoč pri izdelovanju vezij.  
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3 KRITERIJ ZA OCENJEVANJE APLIKACIJ 

Za ocenjevanje aplikacij smo izdelali kriterij, po katerem bom ocenil vse aplikacije.  

3.1 UMESTITEV 

V prvem delu kriterija bomo umestili aplikacije in jih na kratko predstavili. Umestitev 

aplikacije bo potekala tako, da bom aplikacijo uvrstil v tri kategorije, in sicer med 

aplikacije, ki omogočajo samostojno izdelovanje vezij, aplikacije z vnaprej izdelanimi 

vezji in aplikacije za pomoč pri izdelavi vezij.  

3.2 OBLIKOVNA PRIMERNOST  

V tej kategoriji bomo ocenjevali ustreznost velikosti črk v aplikaciji. Aplikacija mora 

namreč imeti ustrezno velike črke, da je branje enostavno. Pregledal bom tudi 

kontraste barv. Barva ozadja in črk se mora čim bolj razlikovati, da se črke dobro vidijo 

na ozadju. Če sta barvi preveč podobni, je lahko branje in preglednost aplikacije 

oteženo. Oblikovno primernost bom ocenjeval na tritopenjski lestvici tako kot kaže 

tabela 1. 

Tabela 1: Oblikovna primernost aplikacije 

Oblikovna 

primernost 

Slaba Srednje dobra Dobra 

 

Ime aplikacije 

 

Velikost črk je 

premajhna ali 

prevelika. Kontrast 

je neprimeren. 

Črke se slabo 

vidijo. Aplikacija je 

na videz zelo 

neprivlačna. 

 

Velikost črk je 

primerna. Kontrast 

je neprimeren. 

Črke se slabo 

vidijo na podlagi. 

Aplikacija je na 

videz privlačna. 

 

ALI 

 

 

 

 

 

Velikost črk je 

primerna. Kontrast 

je primeren. Črke 

se dobro vidijo na 

podlagi. Aplikacija 

je na videz zelo 

privlačna. 
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Velikost črk je 

premajhna ali 

prevelika. Kontrast 

je primeren. Črke 

se dobro vidijo na 

podlagi. Aplikacija 

je na videz 

privlačna. 

 

 

3.3 INTUITIVNOST  

Pod to kategorijo bom ocenil, ali je aplikacija intuitivna. Se pravi, če je aplikacija tako 

narejena, da ni potrebno veliko navodil in časa, da se spoznamo z njo. Aplikacija mora 

namreč vsebovati kratka in primerna navodila. Če so navodila predolga, to zmanjša 

zanimanje uporabnika za uporabo, če pa navodil ni in če se ne pojavijo na pravem 

mestu, pa to tudi ni najboljše, saj moramo kot uporabnik sami raziskovati kako se 

uporablja aplikacijo. Aplikacija mora biti narejena tako, da s čim manj kliki naredimo 

željeno. Če se neko aplikacijo naučimo hitro uporabljati, nas ta pritegne k ponovni 

uporabi. Intuitivnost sem ocenil na petstopenjski lestvici, kot je prikazano in opisano v 

tabeli 2. 

Tabela 2: Intuitivnost aplikacije 

Intuitivnost Zelo slaba Slaba Srednje 

dobra 

Dobra Zelo dobra 

 

Ime 

aplikacije 

 

Navodila so 

dolga in 

nerazumljiva. 

Na določenih 

mestih so tudi 

nepotrebna za 

delo. Za delo v 

aplikaciji je 

 

Navodila so 

dolga in 

delno 

razumljiva. 

Na določenih 

mestih pa 

primanjkuje 

navodil.  

 

 

Aplikacija 

vsebuje 

navodila. 

Navodila so 

nekoliko 

nejasna in 

včasih 

predolga ali 

pa prekratka. 

 

Aplikacija 

vsebuje 

kratka in 

razumljiva 

navodila. Na 

določenih 

mestih 

potrebujemo  

nekoliko več 

 

Navodila so 

kratka in 

razumljiva. 

Navodila so na 

pravih mestih. 

Aplikacijo se 

zelo hitro 

naučimo 

uporabljati. Za 
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potrebno veliko 

klikov. 

 

ALI 

 

Aplikacija ne 

vsebuje 

navodil. Pri 

delu smo 

prepuščeni 

sami sebi in 

preizkušanju. 

ALI  

 

Aplikacija ne 

vsebuje 

skoraj nič 

navodil. 

Navodila so 

premalo 

natančna. Za 

delo v 

aplikaciji je 

potrebno 

veliko klikov. 

Na določenih 

mestih pa 

navodil ni. 

Aplikacijo se 

precej hitro 

naučimo 

uporabljati. Za 

delo v 

aplikaciji je 

potrebno 

nekoliko več 

klikov. 

klikov, da 

pridemo do 

željenega 

stanja. 

Aplikacijo se 

hitro naučimo 

uporabljati. 

delo v aplikaciji 

je potrebno 

malo klikov. 

 

3.4 STROKOVNA PRAVILNOST 

Najpomembnejša kategorija je seveda strokovna pravilnost. Če aplikacija ni strokovno 

pravilna, ni primerna za uporabo. Na strokovne napake pa je potrebno pri poučevanju 

opozoriti tudi otroke. V tej kategoriji sem ocenjevanje strokovne pravilnosti razdelil na 

petstopenjsko lestvico, in sicer po številu napak, ki jih aplikacija vsebuje. Lestvica 

ocenjevanja strokovne pravilnosti je opisana v tabeli 3. 

Tabela 3: Strokovna pravilnost 

Strokovna 

pravilnost 

Zelo 

majhna 

Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

 

Ime 

aplikacije 

 

Aplikacija 

vsebuje 6 

ali več 

strokovnih 

napak. 

 

 

Aplikacija 

vsebuje do 

6 strokovnih 

napak. 

 

Aplikacija 

vsebuje do 

4 strokovne 

napake. 

 

Aplikacija 

vsebuje do 

2 strokovni 

napaki. 

 

Aplikacija 

ne vsebuje 

nobene 

strokovne 

napake. 

 

3.5 OZNAKE 

Pri risanju elektronskih vezij se največkrat uporabljajo dvoje različne oznake. V tej 

kategoriji bom opredelil, katero vrsto oznak uporabljajo v aplikaciji. Pri slovenskem 
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izobraževanju se uporabljajo oznake, ki jih je določila organizacija IEC pod okriljem 

organizacije ISO. Lahko pa aplikacije uporabljajo tudi oznake, ki jih je standardizirala 

organizacija ANSI, in sicer podorganizacija IEEE. Pri poučevanju moramo učence 

opozoriti na različne oznake, ki se pojavljajo in jih v primeru drugačnih oznak naučiti 

branja tudi drugih oznak za elemente. Izbira oznak za elektronske elemente je 

predstavljena v tabeli 4. 

Tabela 4: Oznake 

Oznake ICE IEEE 

 

Ime aplikacije 

 

Aplikacija uporablja 

standarde pod okriljem 

ICE. 

 

 

Aplikacija uporablja 

oznake pod okriljem IEEE. 

 

3.6 MOŽNOST UPORABE APLIKACIJE PRI IZOBRAŽEVANJU 

Zadnja kategorija pa je možnost uporabe aplikacije za izobraževanje. Pogledali bomo, 

ali bi bila aplikacija primerna za osnovnošolsko izobraževanje pri izbirnem predmetu 

elektronika in robotika. Pregledali bomo tudi, ali se aplikacijo lahko uporabi tudi v 

srednjem poklicnem izobraževanju, pri strokovnih predmetih, ki so povezani z 

elektroniko in robotiko ter ali je aplikacija primerna za kakšno izvenšolsko uporabo, na 

primer za uporabo na poletni šoli elektronike in robotike. V tabeli 5 bomo označili, za 

katero vrsto izobraževanja bi bila aplikacija primerna. 

Tabela 5: Možnost uporabe za izobraževanje 

Možnost uporabe 

za izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

 

Ime aplikacije 

 

Aplikacija je 

primerna za 

osnovnošolsko 

izobraževanje. 

 

 

Aplikacija je 

primerna za 

srednješolsko 

izobraževanje. 

 

Aplikacija je 

primerna za 

uporabo na poletni 

šoli. 
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4 OCENJEVANJE APLIKACIJ PO KRITERIJU 

V tem poglavju so ocenjene aplikacije po zgornjem kriteriju. Ocenili smo šest aplikacij 
pridobljenih z aplikacije Google Play. 

4.1 ELECTRODROID 

Prva aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija ElectroDroid. 

 

ElectroDroid je aplikacija, ki jo je razvil ponudnik IODEMA Srl Italija. V tem diplomskem 

delu je ocenjena verzija ElectroDroida 4.2. Povprečna ocena aplikacije je 4,6 od 5. 

Aplikacija omogoča tudi posodobitev na verzijo pro, vendar je potrebno za posodobitev 

plačati. Aplikacijo uvrščamo v kategorijo aplikacije za pomo č pri izdelavi vezij. [2] 

 

Oblikovno primernost ocenjujemo z dobro.  

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

ElectroDroid   X 

 

Aplikacija je oblikovno zelo dobro zasnovana. Pri vsaki kategoriji imamo poleg še sliko 

kategorije. Vsi napisi se dobro vidijo in so primerne velikosti. Aplikacija je na videz zelo 

privlačna.  

 

Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot zelo dobro . 

Intuitivnost Zelo slaba slaba Srednje dobra dobra Zelo dobra 

ElectroDroid     X 

 

Navodila za aplikacijo so kratka in razumljiva. Navodila so na mestih, kjer so potrebna. 

Aplikacijo se naučimo uporabljati zelo hitro. Za delo v aplikaciji je potrebno malo klikov. 

Aplikacija je zelo lepo urejena. Na zgornji strani imamo kategorije, ki jih izberemo in 

nato se nam spodaj izpišejo podkategorije (slika 1). Z drsnikom nato izberemo 

kategorijo, ki jo potrebujemo.   

4.1.1 Umestitev  

4.1.2 Oblikovna primernost  

4.1.3 Intuitivnost  
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Slika 1: Izgled aplikacije ElectroDroid 

 

Pri pregledu aplikacije nismo ugotovili nobene strokovne napake. Aplikacijo 

ocenjujemo kot zelo dobro . 

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

ElectroDroid     X 

 

 

Aplikacija uporablja oznake pod okriljem IEEE. 

Oznake ICE IEEE 

ElectroDroid  X 

 

Pri možnosti uporabe za izobraževanje smo pri vseh treh kategorijah ocenili aplikacijo 

kot delno uporabno . Aplikacija vsebuje določene elemente, ki bi bili uporabni pri vseh 

oblikah izobraževanja. Nikakor pa niso vsi deli aplikacije uporabni za tovrstno 

izobraževanje. Aplikacija namreč vsebuje veliko elementov, ki se jih v tovrstnem 

izobraževanju ne uči. Po našem mnenju je aplikacija najbolj primerna za uporabo na 

fakultetah.  

4.1.4 Strokovna pravilnost  

4.1.5 Oznake 

 
4.1.6 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju 

kategorije 

podkategorije 
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Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

ElectroDroid Delno primerna Delno primerna Delno primerna 

 

Za izobraževanje bi lahko pri pouku elektronike in robotike uporabili podkategorijo v 

aplikaciji Resistor Color Code  (slika 2). Ta podkategorija omogoča, da enostavno 

določimo in velikost uporov. V aplikacijo vtipkamo barvno kombinacijo in izpiše se nam 

vrednost upora. Ta podkategorija se lahko uporablja v osnovni, srednji in poletni šoli. 

 

Slika 2: Podkategorija Resistor Color Code 

Uporabili bi lahko tudi podkategorijo Ohms Law  (slika 3). V tej podkategoriji imamo 

narisan električni krog z virom napetosti in uporom. Vrednosti električne napetosti vira, 

tok skozi upor in upornost upora lahko spreminjamo. Ko spremenimo eno od vrednosti, 

se nam avtomatsko spremenita ostali dve vrednosti. Sproti pa se nam izračunava tudi 

moč, ki se porablja na uporu. S to podkategorijo učenci utrdijo znanje Ohmovega 

zakona na zanimivejši način. 
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Slika 3: Podkategorija Ohms Law 

Uporabili bi lahko tudi podkategorijo voltage divider  (slika 4). Narisan imamo delilnik 

napetosti in na njem lahko spreminjamo vrednosti obeh uporov in napetost napajanja. 

Izpiše se nam napetost na drugem uporu. Lahko pa tudi spreminjamo napetost na 

drugem uporu in nam aplikacija sama izpiše vrednost na prvem uporu. Aplikacija nam 

tudi izpiše razmerje med obema uporoma in razmerje med vhodno in izhodno 

napetostjo.  

 

Slika 4:  Podkategorija voltage divider 
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Aplikacija omogoča tudi podkategorijo LED Resistance Calculator  (slika 5), kjer lahko 

izberemo, katero svetlečo diodo bomo uporabili in aplikacija nam predvidi, kateri 

predupor moramo uporabiti za najbolj optimalno delovanje svetleče diode. 

 

Slika 5: Podkategorija LED Resistance Calculator 

Ostale podkategorije aplikacije pa so za osnovno šolo, srednjo šolo in poletno šolo 

prezahtevne in bi se lahko uporabile le pri kakšnem projektu ali pa na višjih stopnjah 

šolanja. 

 

4.2 EVERYCIRCUIT 

Druga aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija EveryCircuit. 

 

EveryCircuit je aplikacija, ki jo je razvil MuseMaze iz San Josea. V tem diplomskem 

delu je predstavljena verzija, ki je imela zadnjo posodobitev 19. 1. 2016. Povprečna 

ocena aplikacije je 4,3 od 5. Vsi elementi so na voljo v brezplačni verziji, vendar lahko 

brezplačno preizkusimo vezje le s petimi elementi naenkrat. Če želimo izdelati vezje z 

več elementi, moramo za to plačati. Aplikacijo uvrščamo v sklop aplikacij, ki omogočajo 

samostojno izdelovanje vezij in aplikacije z vnapre j izdelanimi vezji. [3] 

 

 

4.2.1 Umestitev  
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Oblikovno primernost ocenjujemo z dobro.  

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

EveryCircuit   X 

 

Aplikacija je oblikovno zelo dobra (slika 6). Črke se vidijo v besedilu.  Aplikacija je na 

videz zelo privlačna za uporabo.  

 

 

Slika 6: Izgled aplikacije EveryCircuit 

 

 

Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot zelo dobro . 

Intuitivnost Zelo slaba slaba Srednje dobra dobra Zelo dobra 

EveryCircuit     X 

 

Navodila za aplikacijo so dobra. Pri delu z aplikacijo se navodil skorajda ne potrebuje. 

Aplikacija je tako narejena, da z malo kliki dobimo željene operacije. Na zgornji strani 

4.2.2 Oblikovna primernost  

4.2.3 Intuitivnost  
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imamo meni električnih elementov, ki pa je kar dolg in bi bilo bolje, če bi bili elementi 

združeni po sklopih. V meniju imamo že nekaj vnaprej izdelanih vezij pod zavihkom 

examples. Pod vezji pa je naveden tudi opis in delovanje vezja. Vnaprej izdelana vezja 

lahko tudi popravljamo in dodajamo. Pod drugim zavihkom pa lahko tudi sami 

izdelujemo električna vezja. Vezja lahko tudi shranjujemo in jih kasneje popravljamo.   

 

Slika 7: Izdelovanje vezij v aplikaciji EveryCircuit 

 

Pri pregledu aplikacije nismo ugotovili nobene strokovne napake. Aplikacijo 

ocenjujemo kot zelo dobro . 

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

EveryCircuit     X 

 

 

Aplikacija uporablja oznake pod okriljem IEEE 

Oznake ICE IEEE 

EveryCircuit  X 

 

4.2.4 Strokovna pravilnost  

4.2.5 Oznake 

Izbor 
elementov 

Upravljanje z 
elementi 
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Aplikacijo EveryCircuit smo ocenili kot zelo primerno za osnovno, srednjo  in poletno 
šolo.  

Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

EveryCircuit Zelo primerna Zelo primerna Zelo primerna 

 

Zelo dobro se v aplikaciji EveryCircuit rišejo vezja in njihova simulacija deluje odlično. 

Zgoraj nam aplikacija izrisuje graf toka v odvisnosti od časa skozi vir napetosti. Čisto 

na dnu ekrana pa je okence z možnostjo za opravljanje s simulacijo. Aplikacija je 

primerna za manj zahtevna vezja, kot so vir napetosti in porabnik (slika 8). 

 

Slika 8: Enostavno vezje z virom napetosti in porabnikom 

Aplikacija je primerna tudi za bolj zahtevna vezja, kot so na primer komparator 

napetosti ali pa tranzistor kot stikalo (slika 9 in 10). 

4.2.6 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju  

Graf toka v odvisnosti 
od časa 

Upravljanje s 
simulacijo 
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 ččl  

Slika 9: Tranzistor kot stikalo 

  

Slika 10: Komparator napetosti 
 

 

Aplikacija pa omogoča tudi risanje vezij z logičnimi vrati in simulacijo vseh vrst logičnih 

vrat (slika 11).  
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Slika 11: Logična vrata IN 

Edina težava, ki jo vidimo pri aplikaciji EveryCircuit, je da se moramo v aplikacijo 

prijaviti z e-mail računom. Aplikacija nam polno različico omogoča le eno uro dnevno.  

4.3 CIRCUIT JAM 

Tretja aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija Circuit Jam. 

 

Circuit Jam je aplikacija, ki jo je razvil MuseMaze iz San Josea. V tem diplomskem 

delu je predstavljena verzija, ki je imela zadnjo posodobitev 28. 3. 2016. Povprečna 

ocena aplikacije je 4,4 od 5. Osnova aplikacije je ENAKA kot pri aplikaciji Circuit Jam. 

Na začetku imamo že narejena vezja, ki jih nato povezujemo tako, da dosežemo 

določen signal, ki ga predvideva aplikacija. Aplikacija je narejena po princiu igre, ki naj 

bi bila poučna. Aplikacijo uvrščamo v sklop aplikacij z vnaprej izdelanimi vezji. [4] 

 

Oblikovno primernost ocenjujemo z dobro.  

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

Circuit Jam   X 

 

Aplikacija je oblikovno zelo dobra (slika 12). Vsi napisi se dobro vidijo in so čitljivi. 

Aplikacija je na videz zelo privlačna. 

4.3.1 Umestitev  

4.3.2 Oblikovna primernost  
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Slika 12: Izgled aplikacije Circuit Jam 

 

Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot zelo dobro . 

Intuitivnost Zelo slaba Slaba Srednje dobra Dobra Zelo dobra 

Circuit Jam     X 

 

Navodila v aplikaciji so kratka in na vseh potrebnih mestih. Naučimo se jo zelo hitro 

uporabljati. Za delo v aplikaciji je potrebno zelo malo klikov.  Igre se stopnjujejo od 

lažje k težji. Včasih moti, da so si igre zelo podobne med seboj. 

 

Pri pregledu aplikacije nismo ugotovili nobene strokovne napake. Aplikacijo 

ocenjujemo kot zelo dobro . 

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

Circuit Jam     X 

 

 

 

4.3.3 Intuitivnost  

4.3.4 Strokovna pravilnost  
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Aplikacija uporablja oznake pod okriljem IEEE. 

Oznake ICE IEEE 

Circuit Jam X  

 

 

Aplikacijo smo ocenili kot delno primerno za osnovne šole in manj primerno za srednje 

in poletne šole. Aplikacija je osnovana na podlagi igre, ki uči učence, zato ocenjujemo, 

da bi to najbolj zanimalo učence v osnovni šoli.  

Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

Circuit Jam Delno primerna Manj primerna Manj primerna 

 

Aplikacijo, bi lahko uporabili kot ponavljanje pri učenju vezav in električnih krogov. V 

aplikaciji imamo veliko primerov vezav, ki jih moramo sestaviti. Vezava mora biti 

sestavljena tako, da upoštevamo signal, ki je na zgornjem grafu.  

 

Slika 13: izgled igre znotraj aplikacije 

Za uporabo v srednji šoli smo aplikacijo ocenili kot manj primerno. Aplikacija je 

osnovana na osnovi igre, zato najverjetneje učencev v srednji šoli ne bi zanimala. Za 

4.3.5 Oznake 

4.3.6 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju  

V tem polju 
moramo sestaviti 
vezje, ki upošteva 
zgornji signal. 

Signal, ki ga 
moramo z vezjem 
doseči. 
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njihov nivo izobraževanja pa je igra tudi prelahka. Aplikacija vsebuje namreč le 

osnovne vezave in osnovna znanja. 

Za uporabo na poletni šoli pa ocenjujemo, da je aplikacija manj primerna. Aplikacija 

sicer vsebuje veliko različnih vezav. Je pa sestavljena tako, da ne moremo 

preskakovati med različnimi vajami, zato bi za delo v tej aplikaciji na poletni šoli 

potrebovali preveč časa. 

 

4.4 ELECTRONIC FOR KIDS 

Četrta aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija Electronic For Kids. 

 

Electronic For Kids je aplikacija, ki jo je razvil Koto Games. V tem diplomskem delu je 

predstavljena različica 1.52, ki je imela zadnjo posodobitev 8. 3 .2016. Povprečna 

ocena aplikacije je 3,8 od 5. Aplikacija je osnovana tako, da ima že vnaprej narejena 

vezja, mi pa vezja le dopolnjujemo z izbranimi elementi. Aplikacijo uvrščamo v sklop 

aplikacij z vnaprej izdelanimi vezji. [5] 

 

Oblikovno primernost ocenjujemo s srednje dobra . 

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

Electronic For Kids  X  

 

Velikost črk je primerna, kontrast pa je neprimeren. Veliko je zelo različnih barv, ki pa 

niso najbolj privlačne za delo.  Črke se na podlagi ne vidijo najbolje. Aplikacija je delno 

privlačna. 

 

4.4.1 Umestitev  

4.4.2 Oblikovna primernost  
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Slika 14: Izgled aplikacije Electric For Kids 

 

Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot dobro . 

Intuitivnost Zelo slaba Slaba Srednje dobra Dobra Zelo dobra 

Electronic 

For Kids 

   X  

 

Navodil za delo v aplikaciji je malo. Aplikacijo se zelo hitro naučimo uporabljati. Moti, 

da nam aplikacija ne dovoli, da bi se zmotili. Se pravi, da elementov ne moremo narobe 

povezati. Naloge se stopnjujejo od lažje k težji. Aplikacija pogosto nekoliko slabo 

deluje. Elementi se včasih težko povezujejo v vezje.  

 

Pri pregledu aplikacije smo ugotovili nekaj nepravilnosti in pomanjkljivosti.  

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

Electronic For 

Kids 

  X   

 

Ena glavnih pomanjkljivosti je ta, da se pri vezjih uporabljajo vizualne slike elementov 

in ne simbolične slike (slika 15). Druga pomanjkljivost aplikacije je, da imamo primere, 

ko lahko svetlečo polprevodniško diodo vežemo v vezje poleg žarnic (slika 15). Opazili 

smo tudi, da je pri svetlečih polprevodniških diodah ni pokazano, da jih ne moremo 

vezati v obeh smereh, ampak da imamo tako prevodno smer kot zaporno smer. Ena 

večjih napak pa je tudi, da pri vseh vezavah piskača v vezje dobimo periodično 

piskanje piskača, pa čeprav ga vežemo na enosmerno napetost.  

4.4.3 Intuitivnost  

4.4.4 Strokovna pravilnost  
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Slika 15: Vezava žarnic in svetleče diode skupaj. Uporabljene so vizualne slike elementov in 
ne simbolične slike. 

 

Aplikacija ne uporablja simboličnih slik za risanje vezij (slika 16). 

 

Slika 16: Uporabljene vizualne slike elementov namesto oznak 

 

Aplikacijo smo vrednotili kot manj primerno za vse vrste izobraževanja.  

Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

Electronic For Kids Manj primerna Manj primerna Manj primerna 

 

Aplikacija je premalo strokovna za uporabo v osnovni šoli, srednji šoli ali pa na poletni 

šoli. Aplikacija ima zelo malo možnosti za delo in vsebuje nekaj strokovnih napak. 

Aplikacija bi se pogojno lahko uporabljala na nižji stopnji osnovnošolskega 

izobraževanja, saj vključuje vizualne slike elementov. Za višje razrede osnovne šole 

pa bi aplikacija morala ponuditi tudi preklop na simbolične slike.  

4.4.5 Oznake 

4.4.6 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju  
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4.5 ELECTRONIC FORMULAS 

Peta aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija Electronic Formulas. 

 

Electronic Formulas je aplikacija, ki jo je razvil ponudnik Ravi Shanker. V tem 

diplomskem delu je ocenjena verzija, ki je bila nazadnje posodobljena 21. 4. 2016. 

Povprečna ocena aplikacije je 4,1 od 5. Aplikacijo uvrščamo v kategorijo aplikacije za 

pomo č pri izdelavi vezij.  Aplikacija vsebuje enačbe za izračun osnovnih vezij. [6] 

 

Oblikovno primernost ocenjujemo z dobro. 

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

Electronic Formulas   X 

 

Aplikacija je oblikovno zelo dobro zasnovana (slika 17). Vse napisano se dobro vidi in 

je primerne velikosti. Aplikacija je na videz zelo privlačna. 

 

 

Slika 17: Izgled aplikacije Electronic Formulas 

 

4.5.1 Umestitev  

4.5.2 Oblikovna primernost  
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Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot zelo dobro.  

Intuitivnost Zelo slaba Slaba Srednje dobra Dobra Zelo dobra 

Electronic 

Formulas 

    X 

 

Navodil aplikacija ne vsebuje veliko. Delo z njo je zelo enostavno in se jo zelo hitro 

naučimo uporabljati. Aplikacija omogoča le vstavljanje številk v določene enačbe in 

nam nato izračuna vrednosti (slika 18). 

 

 

Slika 18: Vstavljanje števil v enačbe 

4.6 Strokovna pravilnost 

Pri pregledu aplikacije nismo ugotovili nobene strokovne napake. Aplikacijo 

ocenjujemo kot zelo dobro . 

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

Electronic 

Formulas 

    X 

 

 

 

4.5.3 Intuitivnost  
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4.7 Oznake 

Aplikacija ne vsebuje nobenih električnih shem, tako da vrste oznak ne moremo 

oceniti. 

 

Aplikacijo Electronic Formulas smo ocenili kot delno primerno za uporabo v osnovni 

šoli in poletni šoli. Za uporabo na srednješolskem nivoju pa smo aplikacijo ocenili kot 

manj primerno. Tako smo jo ocenili, ker vsebuje le osnovne vezave in je za srednjo 

šolo preenostavna. 

Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

Electronic Formulas Delno primerna Manj primerna Delno primerna 

 

Uporabimo lahko podkategorijo aplikacije Ohms Law.  Pri tem delu sami vstavljamo 

količine v enačbo in aplikacija nam izračunava neznano količino. V aplikacijo vstavimo 

velikost električnega toka in upornost upora, skozi katerega tok teče, aplikacija pa nam 

izpiše vrednost napetosti (slika 19). 

 

 

Slika 19: Ohms Law 

4.7.1 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju  
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Druga podkategorija, ki se lahko uporablja, pa je izračunavanje nadomestnega upora 

pri vzporedni ali zaporedni vezavi. V aplikacijo vstavljamo vrednosti uporov, ta pa nam 

izračuna vrednost nadomestnega upora (slika 19). 

 

  

Slika 20: Izračun nadomestnega upora 

Ostale podkategorije pa se ne uporabljajo na osnovnošolskem nivoju in na poletnih 

šolah. 

4.8 DROID TESLA 

Šesta aplikacija, ki smo jo ocenili, je aplikacija Droid Tesla. 

 

Droid Tesla je aplikacija, ki jo je razvil Vladimir Djokić iz Srbije. V tem diplomskem delu 

je predstavljena verzija 5.31, ki je imela zadnjo posodobitev 8. 6. 2016. Povprečna 

ocena aplikacije je 4,2 od 5. Malo elementov je na voljo v brezplačni različici. Za 

dodatne elemente pa je potrebno plačati. Aplikacijo uvrščamo v sklop aplikacij, ki 

omogo čajo samostojno izdelovanje vezij. [7] 

 

Oblikovno primernost ocenjujemo s srednje dobra. 

Oblikovna primernost Slaba Srednje dobra Dobra 

Droid Tesla  X  

 

4.8.1 Umestitev  

4.8.2 Oblikovna primernost  
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Najbolj moti prva stran, na kateri so črke zelo majhne in je težko prebrati kaj piše (slika 

21). Pa tudi barva podlage ni najbolj primerno izbrana. Ko pa pridemo v sklop za 

izdelovanje vezij, pa je oblikovno zelo dobro narejeno. Aplikacija je na videz precej 

privlačna. 

 

Slika 21: Začetna stran aplikacije Droid Tesla 

 

Intuitivnost aplikacije ocenjujemo kot zelo dobro . 

Intuitivnost Zelo slaba Slaba Srednje dobra Dobra Zelo dobra 

Droid Tesla     X 

 

Navodila za aplikacijo so dobra. Pri izdelavi vezij ni nikakršnih težav. Vse se naredi z 

malo kliki. Povezovanje in premikanje elementov je zelo lahko. Elementi so zloženi tudi 

po skupinah, tako da je njihovo iskanje lahko. Vse narejeno lahko tudi shranimo in 

kasneje nadaljujemo z delom.  Na zgornji strani pa imamo različne možnosti za 

shranjevanje vezij, spreminjanje pogledov in pogon simulacije.  

4.8.3 Intuitivnost  
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Slika 22: Izdelovanje vezij v aplikaciji Droid Tesla 

 

Pri pregledu aplikacije smo ugotovili kar nekaj strokovnih napak.  

Strokovna 

pravilnost 

Zelo majhna Majhna Srednja Dobra Zelo dobra 

Droid Tesla  X    

 

Strokovne napake smo našli le pri delu, ko aplikacija omogoča preizkus delovanja 

vezja. Napake smo našli predvsem na področju vezav s svetlečimi diodami. Veliko 

elementov je namreč zaklenjenih pri zastonjski različici, zato jih nismo mogli preizkusiti. 

Pri vezavi svetleče diode v električni krog lahko spreminjamo napetost vira. Pri tem 

svetleča led dioda stalno sveti in simulacija ne pokaže, kdaj prekoračimo dovoljeno 

napetost na svetleči led diodi in ta svetleča led dioda pregori (slika 23). Tudi pri 

zmanjševanju napetosti se svetilnost led diode pri simulaciji ne spreminja(slika 24). 

Napetost vira pri vezavi svetleče led diode lahko nastavimo na poljubno vrednost in 

svetleča led dioda ne pregori. Aplikacija kaže, kot da led dioda gori pravilno. Pri tem je 

lahko največja težava, da pri vezavi svetleče led diode ni potrebno uporabiti predupora. 

Težave se pojavijo tudi, če v električni krog vežemo majhen upor in zelo veliko napetost 

vira. Simulacija ne pokaže nobene napake v vezju. 

4.8.4 Strokovna pravilnost  

Shranjevanje vezij 
in spreminjanje 
pogleda 

Pogon 
simulacije 

Upravljanje z 
elementi v 
vezju 

Izbor elementov po 
sklopih 
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Slika 23: Vezava vira napetosti in svetleče polprevodniške diode 

 

Slika 24: Vezava vira napetosti in svetleče polprevodniške diode. Moč svetenja svetleče 
polprevodniške diode se pri spreminjanju napetosti ne spreminja. 
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Aplikacija uporablja oznake pod okriljem IEEE. 

Oznake ICE IEEE 

Droid Tesla  X 

 

 

Aplikacijo Droid Tesla ocenjujemo kot manj primerno za osnovne, srednje in poletne 

šole.  

Možnost uporabe za 

izobraževanje 

Osnovnošolsko Srednješolsko Poletna šola 

Droid Tesla Manj primerna Manj primerna Manj primerna 

 

Aplikacijo ocenjujemo kot neprimerno za uporabo pri poučevanju, saj smo pri delu, ki 

omogoča simulacijo odkrili nekaj strokovnih napak. Aplikacijo smo ocenili kot 

neprimerno za poučevanje tudi zato, ker neplačljiva verzija aplikacije omogoča zelo 

malo elementov za uporabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.5 Oznake 

4.8.6 Možnost uporabe aplikacije pri izobraževanju  
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5 REZULTATI OCENJEVANJA APLIKACIJ  

V tabeli 6 so predstavljeni rezultati ocenjevanja aplikacij. 

Tabela 6: Rezultati ocenjevanja aplikacij 

Ime aplikacije/ 

ocenjevanje 

Umestitev Oblikovna 

primernost 

Intuitivnost Strokovna 

pravilnost 

Oznake Uporaba pri 

izobraževanju 

ElectroDroid Pomoč pri 

izdelavi vezij. 

Dobra Zelo dobra Zelo dobra IEEE Delno uporabno 

za OŠ, SŠ in 

neformalno 

izobraževanje. 

EveryCircuit Samostojno 

izdelovanje 

vezij in 

aplikacija z 

vnaprej 

izdelanimi 

vezji. 

Dobra Zelo dobra Zelo dobra IEEE Zelo primerna za 

OŠ, SŠ in 

neformalno 

izobraževanje. 

Circuit Jam Aplikacija z 

vnaprej 

izdelanimi 

vezji. 

Dobra Zelo dobra Zelo dobra ICE Delno primerna 

za OŠ in manj 

primerna za SŠ in 

neformalno 

izobraževanje. 

Electronic For 

Kids 

Aplikacija z 

vnaprej 

izdelanimi 

vezji. 

Srednje 

dobra 

Dobra Srednja / Manj primerna za 

OŠ, SŠ in 

neformalno 

izobraževanje. 

Electronic 

Formulas 

Pomoč pri 

izdelavi vezij. 

Dobra Zelo dobra Zelo dobra / Delno primerna 

za OŠ in 

neformalno 

izobraževanje in 

manj primerna za 

SŠ. 

Droid Tesla Samostojno 

izdelovanje 

vezij. 

Srednje 

dobra 

Zelo dobra Majhna IEEE Manj primerna za 

OŠ, SŠ in 

neformalno 

izobraževanje. 
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6  ZAKLJU ČEK  

V tej diplomski nalogi smo pregledali aplikacije za operacijski sistem Android s 

področja elektronike in robotike. Za vrednotenje aplikacij smo izdelali kriterije. 

Ugotovili smo, da so nekatere aplikacije zelo dobre za uporabo pri poučevanju 

ampak imajo vse tudi svoje pomanjkljivosti.  

V nadaljevanju bi lahko naredili raziskavo z učenci osnovnih in srednjih šol. Poskušali 

bi izvesti nekaj učnih ur s pomočjo preučevanih aplikacij in tako BI verodostojno 

ugotovili njihovo resnično uporabo v šolski praksi. Na podlagi ugotovitev bi poskušali 

oblikovati aplikacijo, prilagojeno posebej za področje poučevanja elektronike in 

robotike. Taka aplikacija namreč za operacijski sistem Android še ne obstaja. 

Izdelava aplikacije je v današnjem času enostavna, saj obstaja veliko programske 

opreme, namenjene osebam, ki niso posebej izobražene na področju programiranja.  

Vse v diplomski nalogi ocenjene aplikacije so napisane v angleškem jeziku. 

Zaključujemo, da so na tem področju še možnosti za izboljšave in hkrati upamo, na 

razvoj aplikacije, ki bo primerna za poučevanje robotike in elektronike v slovenskih 

osnovnih in srednjih šolah. 
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