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INTEGRACIJA RAČUNALNIŠKIH ORODIJ PRI 

POUKU VSEBIN S PODROČJA GIBANJA IN 

DINAMIKE 

Povzetek 

Diplomsko delo govori o uporabi računalniških orodij pri pouku fizike in njihovo vlogo pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin. Zaradi možnosti, ki jih nudi večpredstavnost so se pri pouku 

naravoslovnih predmetov uveljavili računalniški programi z interaktivnimi simulacijami ter 

programsko in strojno opremo za računalniško podporo pri eksperimentih ter video analizo in  

tako postali skoraj nepogrešljiv del naravoslovnih učilnic. 

V diplomski nalogi sem računalniške simulacije ločil od računalniško podprtih eksperimentov 

in  jih obravnaval individualno. Tako je v prvem delu opisan izbor in nekaj smiselnih uporab 

računalniških simulacij, v drugem delu pa izbor in smernice uporabe računalniško podprtih 

eksperimentov in video analize. Na učiteljih pa je kdaj, kako in koliko bomo od danega 

uporabili in kako uspešno vnesli v vzgojno izobraževalni proces. 
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INTEGRATION OF COMPUTER TOOLS IN LESSONS 

ABOUT MOTION AND DYNAMICS 

Abstract 

The diploma work is about computer tools used in physics classes and their role in teaching 

natural science. Due to the possibilities enabled by the multi-presentation, computer 

programmes with interactive simulations and programmes with mechanical equipment for 

computer-based experiments as well as video analyses have been put forward in natural science 

classes thus becoming an indispensable part of the natural science classrooms. 

In diploma work, computer simulations and computer-based experiments are treated separately 

and individually. In the first part, there is a description of the selection together with some 

logical computer-simulated applications while in the second part there is a choice and 

guidelines of computer-based experiments and video analysis. 

It depends on teachers when, how and how much of the known contents will be used and how 

successfully it will be applied to the educational process.  
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1. UVOD 

Dokler računalniki še niso bili razviti, so bile znanstveno - inženirske aktivnosti človeka zelo 

omejene. Kmalu po rojstvu računalnika je nastala nova beseda – SIMULACIJA.  

Simulacija je dokaj širok pojem in predmet mnogih debat. Tako lahko kot simulacijo razumemo 

od različnih simulatorjev letenja pa do kompleksnejših simulacij eksplozij atomskih bomb. V 

nadaljevanju je pod pojmom simulacija mišljena izključno računalniška simulacija fizikalnih 

pojavov. 

Danes si težko predstavljamo učitelja, ki še ni slišal za potrebo po poučevanju s pomočjo 

tehnologije, saj se o tem govori in spodbuja tako v izobraževalnih ustanovah kot v vladnih 

uradih [1]. Podobne pomisleke kot jih imamo še danes glede mesta in vloge informacijske 

tehnologije v učno vzgojnem procesu je imel že Aristotel. Njegov pomislek je slonel na strahu, 

da bi knjiga nadomestila učitelja. Prepričan sem, da tehnološka iznajdba ne more nadomestiti 

dobrega učitelja, ki v ustvarjalnem dialogu z učenci, vodi te po poteh znanj in spoznanj. S 

pomočjo tehnologije obstoječe znanje praviloma postaja dostopno širokemu krogu ljudi, učitelj 

pa more in mora učni proces ustrezno organizirati in nadgrajevati. Prav zaradi tehnologije pa 

lahko učencu namenja čedalje aktivnejšo vlogo. V čem pa sta si podobna računalnik in stara 

dobra knjiga? V obeh primerih gre za tehnologije, ki pomembno približajo znanje človeku. 

Znanje ni tekočina, ki bi ga bilo mogoče pretakati iz knjige ali računalnika v glavo, niti ne iz 

ene glave v drugo. Vsak posameznik si v svoji glavi sam ustvarja znanje, pri tem pa mu pomaga 

okolje. To okolje pa predstavljajo ljudje kot tudi tehnologija. In ravno pri ustvarjanju ustreznih 

učnih okolij vidim temeljni izziv sodobnega poučevanja in izobraževanja. Ker gre za zahtevne 

in občutljive procese med ljudmi, spreminja se vloga učitelja in učenca, se zastavljajo številna 

vprašanja, na katera se ne da odgovoriti z dokončnimi recepti. Gre namreč za nenehen razvoj 

in raziskave, za izmenjavo znanj, izkušenj, idej in spoznanj, ki so nam v pomoč, ko si skušamo 

odgovoriti na vprašanje, kaj je res in kaj je prav [2].  

Vsekakor gre pri simulaciji in animaciji za posnemanje nekega procesa. Razlika med animacijo 

in simulacijo je v interaktivnosti. Animacija je zaporedje slik, kjer ne moremo spreminjati 

nobenih parametrov in je primerna samo za prikaz določenega pojava. Simulacijo pa večina 

ljudi razume kot tek nekega programa, ki predstavlja abstraktni model,  da bi lahko prepoznali 

obnašanje realnega sistema. V širšem smislu je to sklop in prepletanje različnih aktivnosti, od 

eksperimentiranja na realnem sistemu, modeliranja, programiranja, eksperimentiranja z 

modelom, do pridobivanja, urejanja in analize eksperimentalnih rezultatov.  
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Cilj diplomske naloge je analiza, predstavitev in integracija nekaterih računalniških simulacij 

ter računalniško podprtih eksperimentov in video analize. Glavne usmeritve pri pripravi 

diplomske naloge so bile, da naj ta omogoča: 

-   aktivno vlogo dijakov pri pouku in samostojnem učenju, 

- razvijanje zmožnosti naravoslovnega razmišljanja, premišljeno opazovanje, kritično 

razmišljanje, samostojno reševanje problemov, modeliranje, argumentiranje, vrednotenje, itd., 

da bodo osnovne naloge praviloma zmogli izvesti vsi dijaki. 

 

1.1 Uporaba računalniških orodij pri pouku naravoslovnih vsebin 

Najprej je treba poudariti učiteljevo zavedanje in razumevanje uspešnega načina učenja 

učencev,  ki je temelj uspešnega poučevanja. V ospredju izobrazbe, ki naj bi jo posamezniku 

zagotovilo šolanje, niso več najpomembnejše vsebine, temveč kompetence [3]. Učenje naj torej 

ne bi pomenilo le usvajanja specifičnih pojmov, temveč naj bi zajemalo tudi razvijanje 

spretnosti učencev ob rokovanju z različnimi pripomočki in orodji. Prav to rokovanje z 

različnimi senzorji, razvrščanje, vrednotenje, obdelava in analiza meritev, pripomore k 

razvijanju dodatnih kompetenc učencev in dijakov, ki jim bodo še kako služile, ko bodo 

prestopili iz šolskih klopi v realno delovno okolje. Kompetenc ni lahko definirati [4], lahko pa 

privzamemo, da so kompetence tisti preplet vedenj, spretnosti, veščin in stališč, ki naj bi 

vsakemu posamezniku omogočale kakovostno in polno življenje, zaposljivost, sposobnost 

reševanja  problemov v znanih in neznanih situacijah, polno vključitev v družbene procese, 

uspešno komunikacijo, obvladovanje tehnologij ter sposobnost vseživljenjskega učenja. 

 Danes so potrebna druga znanja kot v preteklosti. Ta znanja vključujejo informacijsko 

sklepanje, to je sposobnost prepoznavanja verodostojne informacije, dostop do nje, umestitev 

v kontekst in komunikacija s kolegi [3]. Zelo pomembna je dinamičnost in prožnost učnega 

procesa, ki omogoča uresničevanje različnih ciljev. 

 Vedno bolj se uveljavlja pouk s pomočjo računalnika, ki obsega pomoč računalnika v vzgojno-

izobraževalnem procesu povsod tam, kjer je to mogoče in smiselno. Pri njegovi uporabi je 

potrebno biti previden in ga uporabiti takrat, ko zagotavlja vse prednosti. Računalnik lahko 

sodeluje v vseh fazah pedagoškega procesa, od pridobivanja nove snovi, prek individualnega 

utrjevanja, do vrednotenja rezultatov, z razvojem računalništva pa tudi v hudo kompleksnih 

sistemih, kot so npr. živi organizmi, biologija, kemija… Opažam, da računalnik v veliko 

primerih lahko nudi veliko več, kot premore človeška domišljija.  
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Na splošno lahko vključevanje informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanje 

ločimo v dve skupini. Virtualni in realni laboratorij. Pri virtualnem laboratoriju je računalnik 

uporaben za prikaz simulacij različnih naravoslovnih pojavov in zakonitosti medtem ko gre pri 

realnem laboratoriju za računalniško podprte eksperimente, kjer računalnik uporabimo za 

merjenje, prikaz in obdelavo podatkov [5]. 

Sam sem se pri pouku fizike srečal s petimi vrstami integracije računalniških orodij v pouk 

naravoslovnih vsebin:                                              

- RAČUNALNIŠKA UČILA ALI ANIMACIJE temeljijo na mehanizmih tekstnega, grafičnega 

in zvočnega prikaza določene učne vsebine (pridobivanje nove snovi); 

- RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE temeljijo na matematičnem modelu, ki je s spreminjanjem 

pogojev osnova za raziskovalni pristop pri delu (utrjevanje, urjenje); 

- RAČUNALNIŠKA POMAGALA predstavljajo delno kombinacijo obeh, s tem da jih 

uporabimo predvsem za prikaz končnih rezultatov problema in ne za raziskavo poti do njih 

(vrednotenje rezultatov); 

- RAČUNALNIŠKO PODPRTI EKSPERIMENTI, kjer učenci s pomočjo računalnika in 

različnih senzorjev zajemajo meritve in jih obdelujejo s spreminjanjem različnih parametrov, 

okoliščin in količin ter na ta način sami odkrijejo osnovne zakonitosti (empirično učenje, 

razvijanje različnih kompetenc); 

- VIDEO ANALIZA GIBANJ, pri katerih učenci na zelo preprost način dobijo predstavo za 

risanje različnih grafov, razvrščanje in obdelavo meritev oz. rezultatov. 

 

1.2     Uporaba računalniških orodij pri pouku fizike  

Računalnik lahko zelo koristno uporabimo tudi tam, kjer je učni pristop bolj eksperimentalen 

ali laboratorijski. To je značilno še posebej za pouk fizike, oz. pri vseh naravoslovnih vedah 

(medpredmetno sodelovanje). Fizika je eksperimentalna znanost, zato mora pouk fizike v šoli 

temeljiti na eksperimentalnem delu in problemski zasnovi. Pri učencih pasivno opazovanje 

učitelja ni posebno priljubljeno. Kadar zaradi pomanjkljive opremljenosti aktivno delo učencev 

ni izvedljivo, mora učitelj izvajanje računalniško podprtih eksperimentov dopolnjevati z 

vprašanji in sugestijami. Učence naj vzpodbuja, da napovedujejo izid eksperimenta pri 

spremenjenih pogojih, da iz teh rezultatov izpeljejo splošnejša pravila, da primerjajo rezultate 

in sami predlagajo variacije eksperimenta [6]. V dosedanji praksi sem računalniško podprte 

vaje večkrat uporabil v problemsko zasnovanih situacijah, ko sem želel na ta način sprožiti 

razpravo v razredu. Ambiciozni cilj fizike je razumevanje narave. Vidimo, zmodeliramo, 
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napovemo in preverimo v naravi. Pri pouku fizike ima eksperiment vodilno vlogo, saj z njim 

odkrivamo zakonitosti narave in spoznavamo metode raziskovalnega dela. Eksperiment pri 

pouku fizike pa ni edino sredstvo za didaktično osnovo. Učitelj mogoče ni sposoben ali pa nima 

na voljo vseh didaktičnih pripomočkov, da bi lahko določen fizikalni pojav dokazal ali izpeljal 

na eksperimentalni način. Tu je potrebno upoštevati vsa stališča, kot npr. materialno, varnostno, 

didaktično in časovno. V takih primerih mora učitelj uporabiti druga sredstva, ki bodo pri 

podobni didaktični osnovi bolj ugodna in dosegljiva. Tu pa ima računalnik z ustrezno 

programsko in strojno opremo vedno večjo vlogo. 

Zaradi možnosti, ki jih nudi večpredstavnost, so se pri pouku fizike uveljavili računalniški 

programi s simulacijami in animacijami različnih fizikalnih pojavov ter programska in strojna 

oprema za računalniško podporo pri fizikalnih eksperimentih in video analizo. Vendar pa 

animacije fizikalnih pojavov nikakor niso vedno smiselne in celo pravilne, najdejo se animacije, 

ki ne držijo, na kar moramo biti še posebno pozorni in kritični! Pri samem pouku so animacije 

preprostih poskusov ali pojavov nepotrebne, če jih lahko praktično in hitro izvedemo. 

Simulacije pa raje uporabimo kot zaposlitev dijakov ob odsotnosti učitelja ali kot domače delo 

in utrjevanje.  

Klasični eksperimenti pripomorejo k temu, da se učenci seznanijo s tem, kako so pred mnogimi 

leti velikani fizike s preprostim, logičnim razmišljanjem in pozornim opazovanjem prišli do 

nepogrešljivih zakonov fizike. Pri teh eksperimentih je računalnik kot pripomoček za 

pridobivanje, shranjevanje in obdelavo podatkov (računalniško podprt eksperiment), zelo 

dobrodošel in koristen. S pomočjo računalnika lahko dosežemo aktivnejše sodelovanje učenca 

na več načinov: z računalnikom lahko prikazujemo in izdelujemo simulacije in animacije, ga 

uporabimo kot vir znanja ali z njim podpremo eksperimente [7]. Animiramo lahko pojave, ki 

niso izvedljivi s šolskimi poskusi, simulacije pa so uporabne predvsem pri utrjevanju snovi. 

Velike možnosti in didaktični pomen imajo animacije in simulacije pri prikazovanju zapletenih 

pojavov iz vsakdanjega življenja, ki so bili do zdaj zaradi zahtevne matematike, prezahtevni in 

nedostopni za učence določene starostne skupine, zato smo jih povsem abstrahirali in 

poenostavili.  

Pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembna ustrezna motivacija in želen obseg znanja. 

Pogosto opazimo, da so učenci premalo ustvarjalni, premalo motivirani in da določene 

probleme rešujejo preveč šablonsko. Na tem področju si lahko zelo pomagamo z računalniško 

tehnologijo, saj aktivira in motivira večji delež učencev. Tu se pojavi dilema, ali naj učitelj 

najprej poda teorijo (fizikalno ozadje) s frontalno razlago, podprto z animacijo in je učenec 
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(dijak) praviloma pasiven ali naj pouk  zastavi empirično in izkustveno z demonstracijo 

računalniško podprtega eksperimenta, tako, da učenci sami pridejo do želenih rezultatov 

oziroma zakonitosti (induktivno učenje). Nekateri trdijo, da računalnik podpira miselno lenobo 

in da se bo sčasoma naše pedagoško delo poenostavilo na učenje pritiskanja gumbov. Vendar 

realna situacija in izkušnje kažejo ravno nasprotno. Računalnik odpira nove aktivnosti ter 

spodbuja radovednost in kreativno sposobnost učencev. Tudi pri pouku fizike ni nič drugače in 

ob pravilni uporabi računalnik izboljša kvaliteto pouka. Zato je ob tehtnem razmisleku kaj, kdaj 

in kako računalnik zelo kvaliteten didaktični in učni pripomoček. 

 

1.3 Prednosti računalniških orodij pri pouku fizike 

Splošno priznano je dejstvo, da učenje na pamet ne prinaša resničnega znanja in razumevanja 

snovi. Poleg tega je tako znanje navadno kratkotrajno. Trdno in uporabno znanje lahko učenec 

pridobi samo z aktivno vlogo v procesu učenja. 

Učenec lahko najhitreje razume skrite relacije in odvisnosti med objekti, parametri in procesi v 

naravi takrat, ko lahko opazuje interakcijo med njimi. Računalniške simulacije predstavljajo 

priložnost za tovrstno interaktivno učenje, pri katerem so dijaki ali učenci aktivno udeleženi. 

To spodbuja motivacijo za učenje in s tem dopolnjuje klasične učbenike, predavanja in vaje. 

 Simulacije imajo različne prednosti: 

-  učenca ne odvračajo od snovi s prehitro uporabo zapletenih matematičnih simbolov in 

izrazov, 

- simuliramo lahko pojave v človeku nevarnem okolju, 

- opazujemo lahko pojave, ki so v naravi prehitri ali prepočasni, preveliki ali premajhni, 

- omogočajo opazovanje pojavov, ki v naravi sploh niso neposredno zaznavni (elektrika, 

magnetizem), 

- v simulaciji lahko zapletenost interakcije objektov in procesov priredimo učenčevim potrebam 

in njegovemu nivoju znanja, 

- pomenijo  prihranek denarja in časa. 

 Ker pa simulacija vedno samo posnema dogajanje v naravi, z njo ne moremo dokazati naravnih  

zakonov [2]. Res je, da so v stopnji natančnosti posnemanja narave ustrezne matematičnim 

enačbam in učencu posredujejo informacijo na bolj prijazen in vsem razumljiv način in v tem 

smislu predstavljajo vmesni korak k abstrakciji naravnih pojavov. Vendar so zato še vedno 

potrebni resnični eksperimenti, ki z računalniško podporo močno olajšajo delo učiteljem in 
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učenje učencem. Zato je res zelo pomembno, da razmislimo kaj, kdaj in kako uporabimo pri 

pouku ali samostojnem učenju oz. utrjevanju.    

 

 

2. PREGLED IN OPIS NEKATERIH SIMULACIJ IN 

RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA PODPORO 

EKSPERIMENTOM 

   Na tržišču pa tudi na medmrežju je že kar nekaj simulacij in računalniških programov, ki 

lahko zelo pripomorejo k učinkovitejšemu izvajanju fizikalnih poskusov in zanimivejšemu 

pouku fizike. Pri pregledovanju teh sem veliko mero pozornosti namenil kvaliteti, praktični 

uporabi, pedagoškim in didaktičnim lastnostim ter dostopnosti. 

   Tukaj je umestno poudariti razliko med računalniško simulacijo in računalniško podprtimi 

eksperimenti, čeprav se ti pojmi nenehno prepletajo in sodelujejo. Gola računalniška simulacija 

nam pokaže že izdelan in dodelan eksperiment ali pojav, kjer sicer lahko spreminjamo določene 

parametre in okolje, a ne bo nikoli tako pristna ali atraktivna kot fizično postavljen eksperiment 

z vsemi naravnimi in spontanimi vplivi ter ovirami okolja. Zato mislim, da je smiselno, vsaj pri 

fiziki, ločiti simulacije od računalniško podprtih eksperimentov in jih obravnavati individualno. 

Na misel mi pride znani rek: »Slišal sem, pa si nisem zapolnil. Videl  sem in sem si zapolnil. 

Naredil sem, znam«. Iz tega izkustva sklepam, da so demonstracijski eksperimenti z 

računalniško podporo in animacijo najprimernejši pri podajanju snovi, simulacije pri utrjevanju 

snovi ter samostojnem učenju in računalniško podprti eksperimenti, ki jih dijaki samostojno 

opravijo v okviru eksperimentalnih ali  maturitetnih vaj, pri dokončnem usvajanju učne teme. 

                                                                                                                             

2.1  Splošne smernice pri iskanju in integraciji računalniških simulacij pri 

pouku fizike 

Pouk fizike lahko učitelji dopolnijo in popestrijo z uporabo računalniške tehnologije. Na spletu 

je dostopno veliko brezplačnih interaktivnih gradiv, ki so uporabna pri pouku fizike (simulacije, 

apleti, animacije …) in ga zato lahko koristno uporabimo kot čedalje obsežnejši vir informacij 

in didaktičnih gradiv. Računalniške simulacije so odlična dopolnitev in popestritev pouka, še 

posebno, kadar je narava pojava taka, da ga ni mogoče pokazati z ustreznim poskusom. Pri tem 
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je ponovno treba opozoriti: na spletu so številne računalniške simulacije, ki so zavajajoče in 

celo strokovno napačne. Učitelji naj se urijo pri samostojnem iskanju in filtriranju podatkov in 

informacij na svetovnem spletu, pri tem pa naj bodo kritični do teh gradiv. Izberejo naj 

strokovno preverjena gradiva in naj na to opozorijo tudi dijake.  

 Danes lahko veliko opisov smiselne rabe simulacij pri pouku fizike najdemo že v literaturi v 

slovenskem jeziku, strnjene na enem mestu. Nekaj smernic za uvajanje IKT v pouk so pripravili 

svetovalci Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in jih najdemo na spletni strani inovativna 

pedagogika [8]. Navezujejo se na učne načrte [9] in vsebujejo didaktične napotke za uporabo 

IKT pri posameznem predmetu, predloge možnih dejavnosti učencev z osmišljeno rabo 

simulacij ter seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev. V nadaljevanju bom prikazal nekaj 

možnih dejavnosti z osmišljeno uporabo svetovnega spleta. Sama dejavnost se za učitelja ali za 

učenca/dijaka lahko precej razlikuje.  Za vsako dejavnost sem skušal najti nekaj preverjenih 

primerov dobre prakse. 

Pri iskanju primerne simulacije je potreben natančen razmislek o cilju in situaciji, s katero se 

bodo učenci/dijaki soočili in jo reševali s pomočjo simulacije. Ker sem učno snov omejil na 

ravninsko gibanje, sem se osredotočil na simulacije, ki to primerno opisujejo.   

 Pri obravnavi tem v zvezi z gibanjem lahko izvedemo veliko poskusov in eksperimentov. 

Vendar pa se ob pomanjkanju časa, profesorji fizike se namreč večkrat pritožujejo, da je 

premalo ur namenjenih fiziki, simulacije izkažejo kot učinkovito didaktično orodje. S 

simulacijami lahko hitro spreminjamo začetne nastavitve, poskusi so ponovljivi, meritve in 

rezultate sproti prikazuje, poleg tega pa lahko dijaki dostopajo do njih tudi izven šole. V 

nadaljevanju je opisanih nekaj od mnogih možnih uporab različnih brezplačnih spletnih 

simulacij pri pouku fizike na temo gibanje. 

 

2.1.1 Osmišljena uporaba simulacij pri pouku fizike na temo gibanje 

S pomočjo prakse, ki sem jo pridobil z nekaj letnim poučevanjem fizike v prometno tehnični 

šoli (dvoletni program fizike; 140 ur ), sem izbral gradiva, za katera menim, da najbolje 

nadomestijo klasične eksperimente in pripomorejo k razumevanju snovi. 

V prvem letniku tehniških šol pri obravnavi teme premo gibanje lahko uporabljamo aplete s 

strani Java Applets on Physics [10]. Vsi apleti so zasnovani interaktivno in omogočajo 

spreminjanje začetnih nastavitev, razberemo lahko veliko količino podatkov, pri gibanju si 

lahko večino stvari ogledamo upočasnjeno. Na sliki 1 je prikazan primer aplikacije za opis 

premega gibanja. 
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Slika 1: Premo enakomerno pospešeno gibanje [10] 

 

Aplet sproti izrisuje grafe poti, hitrosti in pospeška v odvisnosti od časa. Izrisuje tudi trenutni 

vektor hitrosti oz. pospeška. 

Za prikaz prostega pada, navpičnega, vodoravnega in poševnega meta, uporabljamo simulacije 

s strani PCCL [11]. Na sliki 2 je prikazan primer poševnega meta, ki združuje vse te štiri vrste 

ravninskega gibanja. 

 

Slika 2: Poševni met [11] 

 

Spreminjamo lahko začetno višino y0, začetno hitrost v0 in kot α0,  pod katerim izstrelimo 

kroglico. Prepotovana pot kroglice y(x) se izriše na milimetrski papir, ki mu lahko spreminjamo 

intenzivnost. Lepo je vidna parabola, ki je značilna za to vrsto gibanja. V zgornjem desnem 

kotu se izpiše celotni čas prepotovane poti. 

 Na tej strani (PCCL [11]) sta med drugim zelo nazorno prikazana  tudi 1. in 3. Newtonov zakon 

gibanja. 
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1. Newtonov zakon: Če je vsota vseh sil na telo enaka nič, telo miruje ali se giblje premo 

enakomerno.  

Spreminjamo lahko maso vozička in začetno silo, s katero sunemo voziček. Na zaslonu se 

izrisujeta grafa sile in hitrosti v odvisnosti od časa, kot kaže slika 3. 

 

 

Slika 3: 1. Newtonov zakon [11] 

 

 

3. Newtonov zakon: zakon o vzajemnem učinku (tudi zakon o akciji in reakciji) je fizikalna 

zakonitost. Če prvo telo deluje na drugo z neko silo, potem tudi drugo telo deluje na prvo z 

nasprotno enako silo. 

 

 

Slika 4: 3. Newtonov zakon [11] 
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Slika 5: 3. Newtonov zakon [11] 

 

Slika 4 prikazuje dva med seboj povezana dinamometra. Pri tem je eden izmed njiju vpet v 

strop, drugemu pa lahko spreminjamo vlečno silo. Izrisujeta se vektorja sil, kar lepo ponazarja 

vzajemni učinek. Na sliki 5 pa je prikazan dinamometer, ki je vpet v strop. Izrisujeta se vlečna 

sila roke in sila stropa, ki sta nasprotno enaki. V obeh primerih se sile ne spreminjajo, če 

spreminjamo kot vlečne sile. 

Za ponazoritev ohranitve gibalne količine sem izbral spletno stran Phet [12], ki se mi zdi tudi 

na splošno zelo dodelana in pokriva širok spekter simulacij fizikalnih zakonov in pojavov. Na 

sliki 6 je prikazana simulacija trka dveh kroglic, kateremu lahko spreminjamo masi kroglic, 

začetno hitrost kroglic in prožnost trka, zvezno od neprožnega do prožnega.    
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Slika 6: Ohranitev gibalne količine [12] 

 

V tabeli se izpisujejo podatki o masi, legi, hitrosti in velikosti gibalne količine. Ker sta pri 

gibalni količini pomembni velikost in smer, je vektorski izris te zelo smiseln. Sam izris 

vektorjev lahko pokažemo ali ne. Zato lahko dijaki najprej sami premislijo in narišejo, kako bi 

vektorji izgledali, nato pa jim rešitve pokažemo in jih prediskutiramo. 

Za prikaz nihajnega časa vzmetnega nihala in njegove odvisnosti sem ponovno izbral spletno 

stran Phet [12], kjer lahko spreminjamo maso uteži in koeficient vzmeti, izpiše pa se nihajni 

čas in izrisujejo vektorji hitrosti in pospeška, na grafu pa odmik v odvisnosti od časa (slika 7).  

 

 

 

Slika 7: Vzmetno nihalo [12] 

 

Tudi na spletni strani PCCL [11] najdemo zelo nazoren prikaz nihanja vzmetnega nihala       

(slika 8): 
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Slika 8: Vzmetno nihalo [11] 

 

 Še nekaj zanimivejših spletnih strani z interaktivnimi računalniškimi simulacijami, ki opisujejo 

različne fizikalne pojave ter zakonitosti in so prosto dostopne na spletu: 

1. St.Marys physic on line [13]: 

 

 

Slika 9: Video posnetki fizikalnih pojavov in poskusov [13] 

 

Poleg različnih simulacij fizikalnih pojavov ima ta spletna stran tudi veliko izbiro video 

posnetkov (slika 9), ki jih lahko uporabimo na začetku ure kot motivacijsko sredstvo ali kot 

izpostavitev fizikalnega problema.  

 

 



Dimitrij Klinec: Integracija računalniških orodij pri pouku vsebin s področja gibanja in dinamike 

_________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

2. Physclips [14]: 

 

Slika 10: Simulacije fizikalnih pojavov na spletni strani Physclips [14] 

 

Na tej spletni strani (slika10) lahko najdemo simulacije iz mehanike, valovanja in zvoka ter 

svetlobe. Vsebuje tudi video posnetke nekaterih fizikalnih poskusov s katerimi lahko 

demonstriramo fizikalne pojave. Namenjena je tako poučevanju kot učenju. 

3. Physics Classrum [15]

 

Slika 11: Spletna stran The Physics Classroom [15] 

 

Spletna stran (slika 11) vsebuje veliko izbiro simulacij fizikalnih pojavov, zbirko nalog po 

sklopih in delovne liste, ki jih lahko učitelji uporabijo med podajanjem snovi. Pri uporabi 
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spletnih strani je pomembna dobra predhodna priprava in osredotočenost na cilj, ki ga želimo 

doseči. 

 

2.2 Splošne smernice pri iskanju in uporabi računalniških programov za 

podporo pri eksperimentih 

Računalniška simulacija, tudi če je še tako dobra, ne doseže motivacijskega ali didaktičnega 

učinka dobrega demonstracijskega eksperimenta (seveda, če je ta pravilno izveden).  Kot 

laborant fizike na ŠC Nova Gorica sem nekatere računalniške programe poskusil v praksi med 

poukom kot demonstracijske poskuse in pri izvajanju maturitetnih vaj. Moje prvo spoznanje je 

bilo, da je pri pripravi in izvajanju fizikalnih eksperimentov sam učitelj hitro preobremenjen in 

je laborant še kako potreben in koristen, seveda ob tesnem sodelovanju z učiteljem. 

Za opis ravninskega gibanja potrebujemo praktično samo štoparico in meter, vendar je tukaj 

prisoten človeški faktor, ki meritve, analizo, shranjevanje in pomnjenje teh, nekoliko oteži. 

Tukaj vidim veliko prednost ustreznih računalniških programov in strojno opremo oz. senzorje, 

ki so praviloma natančnejši pri merjenju, imajo veliko spomina in matematično podporo za 

obdelovanje in analiziranje meritev.  Na svetovnem spletu praviloma najdemo opise 

eksperimentov, ki jih za svoje sisteme predlagajo proizvajalci, kot so npr. Vernier (slika 12), 

Pasco (slika 13) in  Pico Technology (slika 14) 

 

 

Slika 12: Spletna stran Vernier [16] 
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Slika 14: Spletna stran Pico Technology [18] 

 

 

Slika 13: Spletna stran Pasco [17] 
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Osredotočil sem se na gradivo, s katerim je ministrstvo v sklopu različnih projektov opremljalo 

osnovne in srednje šole. Računalniški program, s katerim sem se na šoli srečal in ga uporabljam, 

je Vernierjev Logger Pro z vmesnikom Lab Quest (računalniško podprti eksperimenti in video 

analiza) [16]. Za podporo video analize lahko uporabimo tudi program TRACKER (slika 15), 

ki je prosto dostopen na spletu [19]. Tako je s pomočjo digitalnega fotoaparata in programa 

Tracker mogoče računalnik spremeniti v učinkovit merilni sistem. 

 

 

Slika 15: Primer video analize padanja žoge s programom Tracker [19]. 

 

2.2.1 Vernierjev Logger Pro 

Logger Pro je program, ki nam omogoča različna  merjenja z več kot šestdesetimi senzorji. Za 

analizo premega gibanja je najprimernejši senzor gibanja ali ultrazvočni sledilnik (slika16). 

Meritve je mogoče shranjevati, analizirati in grafično prikazati. Na njihovi spletni strani [16] 

najdemo izvrstno podporo in širok nabor predlogov pripravljenih eksperimentov. 

 

 

Slika 16:Vernierjev senzor gibanja ali ultrazvočni sledilnik [16]. 
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V naslednjem poglavju je opisan izbor in integracija računalniško podprtih eksperimentov in 

video analiza pri pouku fizike. 

 

3. IZBOR IN INTEGRACIJA RAČUNALNIŠKO 

PODPRTIH EKSPERIMENTOV PRI POUKU VSEBIN 

NA TEMO GIBANJE 

Učno snov sem omejil na gibanje v ravnini (premo enakomerno in enakomerno pospešeno 

gibanje, prosti pad, navpični ter vodoravni met)  in nihanje, ki je posebna oblika gibanja.  

Pravimo, da se telo giblje, če se njegova lega glede na okolico, spreminja s časom. Pod pojmom 

telo razumemo snov z dano velikostjo in obliko, okolica pa so bližnja ali daljna telesa, katerih 

gibanja ne zaznamo ali za nas niso pomembna. Dokaj hitro ugotovimo, da je gibanje relativno, 

torej je odvisno od izbire okolice. V splošnem je gibanje prostorsko, omejili pa se bomo le na 

ravninsko oz. ploskovno gibanje, ki je praktično poseben primer prostorskega gibanja.  

Gibanje vzdolž premice ali premo gibanje lahko prikažemo na mnogo načinov: kot enačbo, 

graf, podatke v tabeli ali kot animacijo [1].  

Da ugotovimo, kako se lega telesa spreminja med  premim gibanjem, si mislimo, da je v smeri 

gibanja položena koordinatna os x, na kateri merimo premik ali pot. Ker nas zanima, kako hitro 

se lega telesa spreminja s časom, torej hitrost, moramo meriti tudi čas. Pot in čas pa sta tudi dve 

izmed osnovnih fizikalnih količin, s katerimi opisujemo gibanje. Ker se hitrost telesa običajno 

spreminja s časom, uvedemo še drugo izpeljano fizikalno količino, prva je hitrost, to je 

pospešek oz. pojemek. Tako imamo štiri fizikalne količine: pot in čas, ki sta osnovni količini, 

ter hitrost in pospešek, izpeljani količini. Kasneje uvedemo še maso, ki je tretja osnovna 

količina in silo, ki je izpeljana količina in jo potrebujemo za drugi Newtonov zakon. Vse naštete 

količine in medsebojne odvisnosti le teh lahko prikažemo z animacijami, utrjujemo s 

simulacijami, merimo, shranjujemo in analiziramo pa z Vernierjevim programom Logger Pro, 

seveda v kombinaciji z ustreznim vmesnikom (Lab Quest) in strojno opremo – senzorji ter video 

analizo. 

Vsak primer učne teme bom opisal po naslednjem vrstnem redu: 

1.) Fizikalno ozadje snovi 
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2.) Metode podajanja snovi in učni cilji (frontalna razlaga s pomočjo demonstracijskega 

eksperimenta) 

       3.)  Demonstracijska eksperimentalna vaja z Vernierjevim programom Logger Pro (namen 

vaje) 

       4.)  Potrebščine in slika eksperimentalne vaje 

       5.)  Navodila za izvedbo eksperimentalne vaje 

       6.)  Tabele ( meritve), grafi in komentarji 

       7.)  Video analiza  

 

3.1 Fizikalno ozadje premo enakomernega gibanja 

Pri gibanju nas zanima hitrost 𝑣. Količnik poti 𝛥𝑥 in časovnega intervala 𝛥𝑡, izberemo kot 

merilo hitrosti 𝑣:    

𝑣 =  
𝛥𝑥

𝛥𝑡
                                             (3.1) 

 Hitrost je kvocient poti in časovnega intervala (enačba 3.1), v katerem telo napravi pot. Merska 

enota hitrosti je [m/s].  

 

 Če se hitrost telesa med gibanjem ne spreminja (hitrost je konstantna, neodvisna od časa), je 

gibanje enakomerno: telo opravi v enakih časovnih intervalih enako dolge poti. Časovni graf 

koordinate x za takšno gibanje je premica (stalen smerni koeficient):  𝒗 =  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑛𝑎. 

 

3.1.1 Metode podajanja snovi in učni cilji pri obravnavi premo 

enakomernega gibanja 

Za podajanje snovi ni pravil ali zakonov, so le izkušnje in nekateri prijemi, ki so se pokazali 

kot uspešni in jih je zato koristno poznati [20].  Moje mnenje je, da če snov ni prezahtevna, 

fizikalno ozadje podamo s kratko frontalno razlago, da vpeljemo nove, sestavljene fizikalne 

količine. S frontalnim poukom porabimo najmanj časa za obravnavo vsebin. Kot je znano pa 

žal pri takem načinu dela večina dijakov ne doseže ustreznega razumevanja vsebin. Slabo 

razumevanje pri naravoslovnih predmetih posredno vpliva tudi na negativen odnos do 

naravoslovja in tehnologije [20]. Samo razlago popestrimo s čim več primeri iz vsakdanjega 

življenja in s tehtnimi vprašanji vodimo do  želenih zakonitosti oz. medsebojnih odvisnosti 
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samih količin. Pri tem si lahko pomagamo z interaktivnimi nalogami, vprašanji ter poskusi iz 

DVD-ja, ki je priložen učbeniku FIZIKA 1 (dr. Mohorič in mag. Babič) [21], ali pa s 

pedagoškim pripomočkom (učbenikom) FIZIKA S FIZLETI s priloženim  DVD-jem [1], kjer 

najdemo zbirko uporabnih interaktivnih računalniških simulacij za pedagoške namene, s 

katerimi spodbudimo sodelovanje učencev pri pouku. V vsakem poglavju Fizike s fizleti so tri 

različne vaje, ki temeljijo na fizletih  - Java aplet: predstavitve, raziskave in problemi. Uporaba 

Fizike s fizleti brez vnaprejšnje priprave razreda lahko pripelje do razočaranja. Poleg tega je 

zelo verjetno, da se bodo, če sistema najprej ne preizkusimo, pojavile težave [1]. 

Ker gibanje najlažje ponazorimo z grafi (pot, hitrost in pospešek v odvisnosti od časa), se le 

tem globlje posvetimo. Kako do grafov pridemo, je najbolje pokazati z demonstracijskim 

poskusom. Namen interaktivnega demonstracijskega poskusa je, preveriti razumevanje 

odvisnosti fizikalnih količin od časa in sposobnosti napovedi pravilnega grafičnega  prikaza 

odvisnosti 𝑥(𝑡), 𝑣(𝑡) in 𝑎(𝑡) za premo enakomerno pospešeno gibanje. Zelo nazorno in dokaj 

preprosto to izvedemo z Vernier-jevim Logger Pro računalniškim programom [16], ki ima 

bogato matematično podporo in seveda z ustrezno strojno opremo (računalniški vmesnik, 

ultrazvočni sledilnik) ter zračno drčo in vozičkom. Pri risanju grafov nam program kar sam 

nakazuje nadaljnje korake, zato ne pozabimo na naslednje: 

- s klikom desne tipke navadno dosežemo zelo uporabne menije; 

- če dvokliknemo na posamezne elemente grafa ali naslovne vrstice tabele, se odprejo 

različne možnosti, kot npr. vstavljanje novega izračunanega stolpca v tabelo ali iskanje 

prilagoditvene krivulje [20]. 

 

 Voziček postavimo na vodoravno zračno drčo, ultrazvočni sledilnik pa na začetek te, usmerjen 

vzdolž zračne drče kot kaže slika 9. Podoben poskus lahko uporabimo tudi kot samostojno ali 

maturitetno eksperimentalno vajo v obliki video analize. Oba poskusa (z ultrazvočnim 

sledilnikom in video analizo) sta opisana v nadaljevanju. 

Pomembno je, da pri demonstracijskem poskusu dijaki najprej napovejo, kakšen bo pravilen 

graf (priloga 1). Dijaki rišejo svoje napovedi v enake koordinatne sisteme, kot jih po poskusu 

nariše omenjeni računalniški program. Po napovedi primerjamo različne grafe dijakov in se 

pogovorimo o tem, zakaj so različni. Poskus pokaže, kateri graf je pravilen.                                                       
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3.1.2 Namen poskusa z ultrazvočnim sledilnikom pri premo enakomernem 

gibanju 

  Pri tem eksperimentu bomo: 

- zajemali podatke o poziciji, hitrosti in času med enakomernim gibanjem vozička z 

ultrazvočnim sledilnikom, 

- analizirali grafa pozicije in hitrosti v odvisnosti od časa. 

Namen vaje je, osvojiti in razumeti grafe gibanja, ki nam lahko posredujejo veliko podatkov. 

Dokazati želimo, da je pri enakomernem gibanju hitrost konstantna. 

 

3.1.3 Potrebščine in slika demonstracijskega poskusa z ultrazvočnim 

sledilnikom pri premo enakomernem gibanju 

Potrebščine: 

- Vernierjev Logger Pro in vmesnik, 

- Vernierjev ultrazvočni sledilnik (Motion detektor),  

- zračna drča z vozičkom. 

Slika poskusa: 

 

Slika 17: Postavitev poskusa z ultrazvočnim sledilnikom pri premo enakomernem gibanju 

 

Na koncu vodoravne zračne drče postavimo ultra zvočni sledilnik, ki ga usmerimo v 

enakomerno gibajoč se voziček tako, da nam meri pot v odvisnosti od časa. Meritve 

ultrazvočnega sledilnika lahko shranjujemo na Verrnierjev vmesnik LabQuest in jih kasneje 
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prenesemo v računalniški program LoggerPro ali pa jih lahko neposredno zajemamo v sam 

program in projiciramo na tablo. Ko imamo meritve shranjene v LoggerPro-ju, se izrišeta grafa 

poti in hitrosti v odvisnosti od časa. Dodamo lahko tudi graf pospeška v odvisnosti od časa, ki 

pa ga pri premo enakomernem gibanju ni oz. je enak 0. 

 

3.1.4 Navodila za izvedbo demonstracijskega poskusa premo enakomernega 

gibanja 

Naloga: Z grafi preveri veljavnost enačb pri premo enakomernem gibanju 

  

Potek: 

1. Postavi ultra zvočni sledilnik na začetek vodoravne zračne drče in ga usmeri v voziček 

(voziček naj bo na začetku zračne drče). 

2. Ultra zvočni sledilnik priključi v Lab Quest (vmesnik) in pripravi vse za merjenje 

(trajanje meritve in frekvenco zajemanja podatkov), premisli tudi, kako naj bi zgledal 

graf poti v odvisnosti od časa in ga skiciraj v koordinatni sistem na delovnem listu 

(priloga1). Lab Quest sam zazna vrsto senzorja.  

3. Prični z meritvijo tako, da pritisneš ikono collect   in suneš voziček, da se 

giblje premo enakomerno. 

 

4. Računalnik bo meritve shranil v tabelo in narisal grafa lege in hitrosti v odvisnosti od 

časa, ki jih kasneje lahko analiziramo. Lahko jima dodamo še graf pospeška v 

odvisnosti od časa, ki ga pa v tem primeru gibanja ni.                                                                                                   
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3.1.5 Tabele, meritve in grafi pri premo enakomernem gibanju 

 

Slika 18: Graf prikazuje časovno odvisnost poti in hitrosti pri premo enakomernem gibanju 

 

Graf (slika 18) nazorno pokaže, da se pri premo enakomernem gibanju lega telesa spreminja 

linearno s časom in da je hitrost konstantna. Iz naklona premice pri časovni odvisnosti lege 

vidimo tudi spremembo smeri vozička, ko se ta obrne po odboju na koncu zračne drče. Na grafu 

časovne odvisnosti hitrosti pa spremembo smeri vidimo kot spremembo predznaka hitrosti.  

 

3.1.6 Eksperimentalna vaja z video analizo premo enakomernega gibanja 

Namen vaje: 

Pri tem eksperimentu bomo:   

-  z video analizo zajemali in analizirali podatke o poziciji, hitrosti in času med enakomernim 

gibanjem vozička (dijaki posnamejo kratek film gibanja, ki ga prenesejo v Logger Pro in 

analizirajo). 
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Potrebščine : 

- kamera, 

- zračna drča z vozičkom, 

- Vernierjev Logger Pro (računalniški program), 

 

Navodila za izvedbo poskusa z video analizo: 

1. S kamero (lahko je spletna na tabličnem računalniku, boljši fotoaparat, pametni 

telefon…) posnamemo gibanje vozička po vodoravni zračni drči (slika 9).  

2.  Posnetek, ki naj bo čim krajši, najprej spravimo na namizje stacionarnega računalnika, da 

ga lahko odpremo v programu Logger Pro.  

3. Preden začnemo z video analizo, dijake vprašamo, kakšna sta po njihovem mnenju grafa 

poti in hitrosti v odvisnosti od časa in napovedi; narišejo v graf na delovnem listu 

(priloga1). 

4. Najprej opravimo video analizo poti v odvisnosti od časa in na zaslonu izberemo graf, ki 

nam to odvisnost prikazuje ter ga prerišemo na delovni list. Zanima nas, ali se ti grafi 

razlikujejo od napovedanih. 

 

Tudi pri video analizi dobimo grafe, ki dokazujejo, da se pri premo enakomernem gibanju 

lega spreminja enakomerno ali linearno v odvisnosti od časa in da je hitrost konstantna, kot 

kaže slika 19. 

 

 

Slika 19: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti pri video analizi premo enakomernega gibanja 
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3.2 Fizikalno ozadje premo enakomerno pospešenega gibanja 

Hitrost telesa se običajno spreminja s časom. Če se hitrost povečuje, je gibanje POSPEŠENO, 

če se zmanjšuje, pa POJEMAJOČE. Kako močno se hitrost spreminja s časom, je odvisno od 

POSPEŠKA. Gibanje je enakomerno pospešeno, če se pospešek ne spreminja s časom: 

 𝑎 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

V enakih časovnih intervalih se hitrost enako spremeni. Časovni graf hitrosti je premica, hitrost 

se linearno spreminja. Ker je pospešek stalen, ga lahko izrazimo tudi kot kvocient celotne 

spremembe hitrosti in celotnega časovnega intervala: 

𝑎 =
𝛥𝑣

𝛥𝑡
=

𝑣−𝑣0

𝑡−𝑡0
                                               (3.2) 

ali 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡                                                                          (3.3)          

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎𝑥                                                                     (3.4)           

 Merska enota pospeška je [m/s2 ] . 

Za enakomerno pojemajoče gibanje s stalnim pojemkom veljajo enačbe: 

 

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡                                                                           (3.5) 

𝑣2 = 𝑣0
2 − 2𝑎𝑥                                                                      (3.6)                                                                

𝑥 = 𝑣0𝑡 −
𝑎𝑡2

2
                                                                          (3.7) 

3.2.1 Metode podajanja snovi  in učni cilji pri premo enakomerno 

pospešenem gibanju 

 Pri premo enakomernemu gibanju smo imeli opravka z dvema osnovnima količinama (čas in 

pot) in pa sestavljeno količino – hitrost, ki se ni spreminjala. Pri enakomerno pospešenem 

gibanju se hitrost konstantno spreminja (veča ali manjša). Preko kratke razlage vpeljemo novo  

fizikalno količino – pospešek oz. pojemek 𝒂, ki je pri enakomerno pospešenem gibanju 

konstanten in nam pove, kako se hitrost spreminja s časom. Podobno kot pri premo 

enakomernem gibanju lahko razlago popestrimo z interaktivnimi nalogami, razlagami pojmov, 

(DVD- FIZIKA1[18].   ali CD Fizika s fizleti [1] ), vendar smatram, da je bolj smiselno najprej 

pokazati demonstracijski eksperiment z  Verrnier-jevim Logger Pro programom [16], 

ultrazvočnim sledilnikom in zračno drčo, ki jo nekoliko nagnemo, da na voziček ustvarimo 

dinamično komponento sile teže, ki voziček enakomerno pospešuje.        
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Slika poskusa: 

 

Slika 20: Postavitev poskusa pri premo enakomerno pospešenem gibanju 

 

Postopek poskusa je enak kot pri premo enakomernem gibanju, le da vozička ni treba suniti.  

Dijake izzovemo, da sami predvidijo in narišejo potek grafov (𝑋)t in (𝑣)t, do grafa pospeška v 

odvisnosti od časa (𝑎)t pa je najbolje priti skupaj. V ta namen, med samo uvodno razlago, 

opravimo demonstracijski poskus z nagnjeno zračno drčo in ultrazvočnim sledilnikom, ki ga 

neposredno predvajamo prek projektorja na tablo. Medtem dijaki izpolnjujejo vnaprej 

pripravljen krajši delovni list (priloga 2). 

    Ker se pri grafih hitrosti in pospeška v odvisnosti od časa pojavijo večja odstopanja, povemo, 

zakaj do tega pride. Prvi graf je namreč neposredna slika meritev, ki jih računalnik zajame med 

gibanjem, ostala dva grafa pa sta preračunana in se zato seštevajo relativne napake, ki jih na 

grafih vidimo kot večja odstopanja.  

 Pri premo enakomerno pospešenem gibanju nas zanima tudi povezava med silo, pospeškom in 

maso, kar obravnavamo kot drugi Newtonov zakon ali Newtonov zakon dinamike. To odvisnost 

lahko zelo priročno prikažemo z Vernierjevim senzorjem vrtenja (Rotary motion senzorjem), 

kjer potrdimo veljavnost tega zakona. Demonstracijski poskus, ki ga lahko uporabimo tudi kot 

maturitetno eksperimentalno vajo, ki jo dijaki izvajajo samostojno, je opisan v poglavju 4.1.   

 

3.2.2 Video analiza  premo enakomerno pospešenega gibanja 

Z video kamero posnamemo gibanje vozička na nekoliko nagnjeni zračni drči. Posnetek nato 

analiziramo, da dobimo grafa časovne odvisnosti poti in hitrosti. 
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Slika 21: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti pri video analizi enakomerno pospešenega gibanja 

 

Iz grafov (slika 21) je razvidno, da je časovna odvisnost poti parabola in da hitrost narašča 

linearno s časom, kar je značilno za premo enakomerno pospešeno gibanje. 

                                                                                                                              

3.3 Fizikalno ozadje prostega pada in navpičnega meta 

Prosto padanje je pospešeno gibanje v smeri navzdol, k središču Zemlje. Če zanemarimo zračni 

upor, narašča hitrost padanja premo sorazmerno s časom, pospešek se med padanjem ne 

spreminja, torej je gibanje enakomerno pospešeno. Prosto padanje povzroča teža telesa, to je 

gravitacijska sila (privlačnost) Zemlje, zato pospešek prostega padanja imenujemo tudi težni 

ali gravitacijski pospešek, označimo ga s črko g. Poskusi kažejo, da je v vakuumu pospešek 

prostega padanja neodvisen od mase, oblike in velikosti telesa, ter na zemlji znaša približno 

10m/s2. 

Prosti pad je enakomerno pospešeno gibanje z znanim pospeškom  𝒂 = 𝒈, torej veljajo enačbe: 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔𝑡                                                                          (3.8) 

                                              ℎ = 𝑣0𝑡 +
𝑔𝑡2

2
     ;   𝑥 = ℎ                                              (3.9) 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑔ℎ                                            (3.10) 

Navpični met je gibanje telesa, ki ga vržemo z začetno hitrostjo 𝑣0 v navpični smeri navzgor. 

Pojemek je nasprotno enak težnemu pospešku: 

a = −g                                                   (3.11) 
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Ker kaže pojemek v nasprotno smer gibanja, je predznak negativen. 

Zanima nas le gibanje od trenutka, ko telo zapusti izhodišče (izstrelišče) in je prepuščeno le 

sili teže:                                                                                              

 𝑣 = 𝑣0 − 𝑔𝑡                                                                           (3.12) 

ℎ = 𝑣0𝑡 −
𝑔𝑡2

2
                                                                         (3.13) 

𝑣2 = 𝑣0
2 − 2𝑔ℎ                                                                      (3.14) 

 

3.3.1 Metode podajanja snovi in učni cilji pri prostem padu in navpičnem 

metu 

Prosti pad (ali navpični met) je premo enakomerno pospešeno gibanje z znanim pospeškom oz. 

pojemkom, ki je odvisen od mas predmetov (gravitacijski zakon). Da je to gibanje res 

enakomerno pospešeno, najlažje dokažemo z demonstracijskim poskusom (Vernierjev 

ultrazvočni sledilnik). Poskus lahko kasneje uporabimo tudi kot samostojno maturitetno vajo, 

kjer namesto ultrazvočnega sledilnika uporabimo video analizo.  

Poskus prostega padanja lahko primerjamo (uvedemo) z enakomerno pospešenim gibanjem na 

klancu, kjer je naklon klanca 90o in je dinamična komponenta enaka sili teže predmeta 

(kroglice). 

 

3.3.2 Namen eksperimentalne vaje prostega padanja z ultrazvočnim 

sledilnikom 

Pri tem eksperimentu bomo z ultrazvočnim sledilnikom izmerili težnostni pospešek g . Zajemali 

bomo meritve poti in hitrosti v odvisnosti od časa in iz grafov odčitali težnostni pospešek in ga 

primerjali z izmerjenim. Program Logger Pro nam omogoča pogled tudi na graf pospeška v 

odvisnosti od časa. 

 

3.3.3 Potrebščine in slika eksperimentalne vaje prostega pada  

Potrebščine: 

- stativni material, na katerega namestimo Vernier-jev ultrazvočni sledilnik, 

- računalnik z Logger Pro programom in vmesnikom, 

- kroglico velikosti teniške ali pink-ponk žogice, 

- projektor . 
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Slika eksperimenta: 

                 

Slika 22: Postavitev poskusa  prosti pad 

 

Ultrazvočni sledilnik pritrdimo na stojalo najmanj 1,5m nad tlemi, kot kaže slika 14. Usmerimo 

premični del senzorja navpično navzdol pravokotno na tla. Približno 30 cm pod senzorjem 

držimo žogico, dokler ne sprožimo meritve, nato jo spustimo. Meritve - grafe analiziramo in iz 

znanih podatkov izračunamo težni pospešek g.  

  

3.3.4 Navodila za izvedbo eksperimentalne vaje z ultrazvočnim sledilnikom 

pri prostem padu   

Naloga: Preveri  vrednost težnega pospeška na Zemlji 

Potek: 

1. Postavi stativni material (stojalo) tako, da boš na višini približno 1,5m pritrdil ultrazvočni 

sledilnik, ki je priključen na Vernierjev vmesnik, 

2. pripravi vse nastavitve za pričetek merjenja (frekvenca zajemanja, čas trajanja meritve), 

3. žogico drži približno 30 cm pod senzorjem  in ko pričneš z meritvijo, jo spusti,  

4. analiziraj grafa pozicije in hitrosti v odvisnosti od časa, tako, da iz podatkov,ki jih 

razbereš iz grafov, izračunaj gravitacijski pospešek g,   

5. komentiraj zakaj ne dobimo točne vrednosti ali zakaj pride do odstopanj.                                                                          
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3.3.5 Tabele, meritve, grafi in komentarji pri poskusu prosti pad  

 

Slika 23: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti pri prostem padu 

 

 

Grafa na sliki 23 prikazujeta odvisnost poti in hitrosti od časa pri prostem padanju pink ponk 

žogice z večkratnim odbojem od tal. Vidne so spremembe smeri tako pri časovni odvisnosti 

poti kot tudi hitrosti.    
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3.3.6 Video analiza prostega pada in navpičnega meta  

Pri video analizi lahko opravimo posnetek v katerem zajamemo navpični met in prosti pad in  

jih analiziramo skupaj. Tako dobimo grafe, ki ponazarjajo dviganje in prosto padanje žogice. 

 

    

 

Slika 24: Graf časovne odvisnosti poti, hitrosti in hitrosti v odvisnosti od poti v y smeri pri video analizi 

prostega pada in navpičnega meta 

 

Iz grafov na sliki 24 je razvidna sprememba smeri dviganja  in padanja žogice.  

 

3.4 Fizikalno ozadje vodoravnega meta 

Vodoravni met je poseben primer gibanja v ravnini. Sestavljeno je iz enakomerno pospešenega 

gibanja v smeri navpično navzdol (prosti pad) in iz premo enakomernega gibanja v vodoravni 

smeri. Rezultat je gibanje telesa po navzdol zakrivljeni paraboli. Koordinatno izhodišče 0 

postavimo v začetno lego telesa, os x usmerimo vodoravno v smer začetne hitrosti 𝜈0, os y pa 

navzdol v smeri padanja. Ker v vodoravni smeri ni pospeška, se vodoravna komponenta hitrosti 

ne spreminja s časom in je ves čas enaka začetni hitrosti 𝒗𝟎: 

𝑣𝑥  =  𝑣0                                                       (3.15) 

Zato se koordinata x telesa med vodoravnim metom enakomerno povečuje s časom:                                                                                                                                                               

 

𝑥 = 𝑣0𝑡
                                                       

 
  
(3.16)
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Navpična komponenta hitrosti 𝑣𝑦 se zaradi težnega pospeška g enakomerno povečuje s 

časom: 

𝑣𝑦 = 𝑔𝑡                                                 (3.17) 

Torej se navpična koordinata y telesa med vodoravnim metom povečuje kot pri prostem padu: 

  𝑦 =
𝑔𝑡2

2
                                                 (3.18) 

    

3.4.1 Metode podajanja snovi in učni cilji pri obravnavi vodoravnega meta 

 Ker je vodoravni met sestavljeno ravninsko gibanje v dveh smereh (v vodoravni smeri -  premo 

enakomerno in v navpični smeri prosti pad - premo enakomerno pospešeno gibanje), je po 

predhodni frontalni razlagi oz. ponovitvi obeh gibanj, najprimernejše orodje analiziranja tega 

gibanja, video analiza. Pri tej metodi se dijaki srečajo z dokaj novo, zanimivo in preprosto 

možnostjo analiziranja ravninskega gibanja, ki pa ni premo ter risanjem diagramov z močno 

matematično podporo. 

Vse gimnazije imajo kupljeno uradno različico programa Logger Pro [16], zato lahko po 

licenčnih pogojih napravijo poljubno število kopij programa za učitelje in dijake šole. Ker za 

video analizo ne potrebujemo vmesnika, lahko dijaki za kratke projektne naloge z domačimi 

digitalnimi fotoaparati posnamejo nekaj sekundne videofilme poljubnih gibanj (met žoge na 

koš, udarec žogice pri tenisu…) in jih s pomočjo programa Logger Pro analizirajo. Veliko 

kratkih filmov vsebuje že sam program Logger Pro.  

 

3.4.2 Namen eksperimentalne vaje pri vodoravnem metu 

Z video kamero bomo posneli nekaj sekundni film izstrelka kovinske kroglice v vodoravni 

smeri in ga s pomočjo programa Logger Pro analizirali. Dokazali bomo, da je tir gibanja 

predmeta pri vodoravnem metu parabola, kar pomeni, da gibanje ni premo in ga ne moremo 

opazovati z ultrazvočnim sledilnikom.   

 

     3.4.3 Potrebščine eksperimentalne vaje vodoravnega meta z video 

analizo 

Potrebščine: 

- prožilni mehanizem s kovinsko kroglico, 

- računalnik s programom Logger Pro, 
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- video kamera (lahko spletna kamera). 

 

3.4.4 Navodila za izvedbo poskusa video analize vodoravnega meta 

Naloga: Izmeri višino, domet in izračunaj začetno hitrost kroglice pri vodoravnem metu 

  Potek: 

1. Postavi prožilni mehanizem na rob mize. Kamero postavi pravokotno na ravnino gibanja 

tako, da boš lahko posnel tir gibanja kroglice in ne pozabi izbrati merila. Odpri program 

Logger Pro in  pripravi vse za snemanje. 

2. Kroglico izstreli, posnemi izstrelek in posnetek shrani v program Logger Pro, kjer ga boš 

tudi analiziral. 

3. Iz posnetka določi višino H in domet D. 

4. Točkam na grafu, ki predstavljajo časovno odvisnost poti v X smeri, priredi premico in 

zapiši njeno strmino k, ki predstavlja konstantno hitrost v vodoravni smeri in je enaka 

začetni hitrosti. 

3.4.5 Tabele,  meritve,  grafi in komentarji pri poskusu vodoravni met    

 

Slika 25: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti v x in y smeri ter odvisnost hitrosti  od smeri y pri video 

analizi vodoravnega meta 

 

Iz grafov na sliki 25 je razvidno, da je vodoravni met sestavljeno gibanje iz enakomerno 

pospešenega v navpični in enakomernega gibanja v vodoravni smeri. Z izbiro pravega orodja, 
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ki ga najdemo v menuju na desni strani posnetka, lahko kar na posnetku določimo domet in 

višino vodoravnega meta. 

                                                                                                                 

3.5 Fizikalno ozadje gibalne količine in ohranitve gibalne količine 

Gibalna količina G se uporablja v zvezi z Newtonovim zakonom dinamike (4.2), ki povezuje 

silo in pospešek. 

    Sila F spreminja hitrost telesa, kar pomeni, da povzroča pospešek a. Sprememba hitrosti Δ𝑣 

je odvisna od pospeška in od časovnega intervala Δ𝑡 delovanja sile. Končna hitrost 𝑣 je 

vektorska vsota začetne hitrosti 𝑣0 in spremembe hitrosti ∆𝑣. 

𝛥𝑣 = 𝑎∆𝑡                                                   (3.19) 

𝑣 = 𝑣0 + ∆𝑣 = 𝑣0 + 𝑎∆𝑡                                      (3.20) 

𝑣 = 𝑣0 +
𝐹

𝑚
∆𝑡   /𝑚                                           (3.21) 

𝑣𝑚 = 𝑣0𝑚 + 𝐹∆𝑡                                            (3.22) 

𝐹∆𝑡 = 𝑚𝑣 − 𝑚𝑣0                                            (3.23) 

Na levi strani enačbe imamo zmnožek sile in časa njenega delovanja, ki se imenuje  

                                             𝑠𝑢𝑛𝑒𝑘 𝑠𝑖𝑙𝑒 = 𝐹∆𝑡                                         (3.24)  

Na desni strani enačbe pa je razlika med  končno in začetno vrednostjo produkta 𝑚𝑣. 

Tega vpeljemo kot posebno fizikalno količino; imenuje se 𝑔𝑖𝑏𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎 𝐺:     

𝐺 = 𝑚𝑣                                                      (3.25) 

Gibalna količina telesa je torej zmnožek mase in hitrosti  in je vektor, katerega smer sovpada s 

smerjo hitrosti, to je s smerjo gibanja telesa, merska enota pa je [kgm/s]. 

Gibalna količina in sunek sile sta povezana z enačbo: 

𝐹∆𝑡 = 𝐺 − 𝐺0,                                              (3.26) 

kjer je   

𝐺0 = 𝑚𝑣0                                                   (3.27) 

začetna gibalna količina telesa v trenutku 𝑡 = 0, ko začne delovati sila F. Sunek sile je enak 

spremembi gibalne količine telesa. 
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Izrek o gibalni količini  (3.28) za sistem, sestavljen iz več teles, lahko povzamemo z izjavo  

’sunek rezultante zunanjih sil je enak spremembi skupne gibalne količine sistema’. 

Izrek o ohranitvi gibalne količine: 

Če je sunek rezultante zunanjih sil enak nič, se skupna gibalna količina opazovanega sistema 

ne spremeni: 

𝐹∆𝑡 = 0 ⇒  𝛥𝐺 = 0 .                                          (3.28) 

 

3.5.1 Metode podajanja snovi in učni cilji pri obravnavi ohranitve gibalne 

količine 

S frontalno razlago definiramo (izpeljemo) gibalno količino iz že znanih fizikalnih količin in  

drugega Newtonovega zakona.  Ohranitev gibalne količine pa zelo nazorno pokažemo z 

demonstracijskim poskusom trka dveh vozičkov, z znanima masama, na zračni drči. Poznamo 

dve vrsti trkov in sicer prožni, kjer se vozička odbijeta in neprožni, ko se vozička sprimeta. 

Omejil sem se na neprožni trk, ki ga lahko analiziramo na dva načina. Ker je poskus z 

ultrazvočnim sledilnikom nekoliko krajši, je zato primernejši za demonstracijo med poukom. 

Video analizo uporabimo za samostojno maturitetno vajo, ki jo izvajajo dijaki sami.  

V obeh primerih spremljamo hitrost vozička pred in po trku, masi vozičkov sta znani in 

konstantni, tako da lahko dokažemo ohranitev gibalne količine (enačba 3.28 - zmnožek mase 

in hitrosti pred in po trku mora biti enak). Oba primera sta podrobneje opisana v nadaljevanju. 

 

3.5.2 Namen demonstracijskega poskusa ohranitve gibalne količine z 

ultrazvočnim sledilnikom  

Pri tem poskusu bomo dokazovali zakon o ohranitvi gibalne količine. Uporabili bomo 

vodoravno zračno drčo, dva vozička z znanima masama in ultrazvočni sledilnik za merjenje 

hitrosti. Namen poskusa je dokazati ohranitev gibalne količine po neprožnem trku, to je 

zmnožek mase in hitrosti. Ker je masa vozičkov konstantna, se mora po neprožnem trku 

(vozička se sprimeta) spremeniti hitrost. 
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3.5.3 Potrebščine in slika eksperimentalne vaje ohranitve gibalne količine 

Potrebščine: 

- zračna drča z vozički, 

- tehtnica, 

- računalnik z vmesnikom in ultrazvočnim sledilnikom. 

Sliki eksperimenta tik pred in po trku: 

 

Slika 26: Vozička tik pred trkom 

 

Slika 27: Vozička tik po trku 

 

 3.5.4 Navodila za izvedbo demonstracijskega poskusa ohranitve gibalne 

količine z ultrazvočnim sledilnikom 

Naloga: Preveri ohranitev gibalne količine pri neprožnem trku: 

 

Potek: 

1. Izmerimo masi vozičkov m1 in m2  ter ju postavimo na zračno drčo, enega na začetek 

pred senzor, drugega nekje na sredino (glej sliko poskusa), 

2. pripravimo vse za merjenje in ko sprožimo meritev, sunemo prvi voziček v drugega, ki 

miruje, da se sprimeta (na vozičkih sta magneta, ki jih obrnemo glede na vrsto trka). 
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3. Računalniški program Logger Pro meritve shrani v tabelo in nariše grafa poti in hitrosti v 

odvisnosti od časa, ki jih lahko analiziramo. Ker sta masi vozičkov znani potrebujemo za 

dokaz ohranitve gibalne količine, samo hitrosti vozička pred in po neprožnem  trku. Hitrosti 

lahko razberemo tako iz grafa poti v odvisnosti od časa, kot tudi iz grafa hitrosti v odvisnosti 

od časa. 

3.5.5 Tabele, meritve, grafi in komentarji pri ohranitvi gibalne količine 

 

Slika 28: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti pri poskusu ohranitev gibalne količine 

 

Iz grafov na sliki 28 lahko razberemo hitrosti tako iz grafa poti v odvisnosti od časa, kot tudi iz 

grafa hitrosti v odvisnosti od časa. Ker imata vozička približno enaki masi in ker iz grafov (slika 

28) vidimo, da se hitrost po neprožnem trku prepolovi, je to dokaz za ohranitev gibalne količine. 
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3.5.6  Video analiza ohranitve gibalne količine 
 Pri video analizi je poskus enako postavljen kot pri poskusu z ultrazvočnim sledilnikom     

(slika 17), le da sedaj gibanje vozičkov posnamemo.           

 

Slika 29: Graf časovne odvisnosti poti in hitrosti pri video analizi ohranitve gibalne količine 

 

 Tudi grafa , ki jih dobimo z video analizo (slika 29), sta podobna kot v poskusu z ultrazvočnim 
sledilnikom. Zato hitrosti pred in po trku razberemo na enak način in tako dokažemo ohranitev 

gibalne količine. 
 

3.6 Nihanje vzmetnega nihala 

Nihanje je gibanje, pri katerem se pospešek spreminja s časom. Spreminja se tudi smer gibanja. 

Telo se sicer ves čas giblje, vendar se ne oddalji od sredinske lege, okrog katere niha - 

ravnovesna lega. 

Značilno za nihanje je, da je gibanje proti ravnovesni legi pospešeno, stran od nje pa 

pojemajoče. Zato ima nihajoče telo največjo hitrost, ko gre skozi ravnovesno lego, ter 

najmanjšo, ko se ustavi na največji oddaljenosti od nje. 

 Po danem času, ki se imenuje perioda ali nihajni čas t0, se gibanje ponovi (ponavljajoče ali 

periodično gibanje). Obratna vrednost nihajnega časa je frekvenca nihanja in pove število 

nihajev v sekundi.                                                                                                                          

𝜈 =
1

𝑡0
      ;    [𝐻𝑧 =

1

𝑠
]                                      (3.29) 

Poleg frekvence je pri nihanju pomemben tudi največji odmik od ravnovesne lege, ki se imenuje 

amplituda- 𝒚𝟎 (lega, v kateri se telo ustavi in spremeni smer gibanja). 
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Nihanje je periodično gibanje, ki se ponavlja s periodo 𝑡0 oz. s frekvenco 𝜈 (3.31),  ki je 

specifična za vsako nihalo in se imenuje lastna frekvenca nihala. Vsako enostavno nihalo 

(npr.: vzmetno) ima eno samo lastno frekvenco nihanja. 

Frekvenco nihanja izrazimo tudi s krožno frekvenco: 

𝜔 = 2𝜋𝜈 =
2𝜋

𝑡0
                                              (3.30) 

Krožna frekvenca se pri harmoničnem nihanju pojavlja kot sorazmernostni faktor med 

največjo hitrostjo v0, ki jo ima nihalo v ravnovesni legi in amplitudo y0:                            

𝑣 = ωy0                                                    (3.31) 

Vzmetno nihalo: 

Vzmetno nihalo sestavlja telo z maso m, privezano na lahko prožno vzmet s prožnostno 

konstanto k. Energija tega nihala je sestavljena iz kinetične energije telesa in iz prožnostne 

energije vzmeti. Kinetična energija uteži se spreminja v prožnostno energijo vzmeti, ta zopet 

v kinetično… Vsota kinetične energije in prožnostne energije je konstanta in je enaka največji 

kinetični oz. največji prožnostni energiji (amplitudi energije). Pri prehodu skozi ravnovesno 

lego je energija samo kinetična, pri največjem odmiku pa samo prožnostna energija. 

Ne glede na odmik y niha vzmetno nihalo harmonično z lastno frekvenco. Značilnost 

harmoničnega nihanja je linearna odvisnost pospeška od odmika iz ravnovesne lege:                 

a = −ω2y                                                  (3.32) 

Sila vzmeti vsiljuje telesu pojemek (zato je oddaljevanje od ravnovesne lege pojemajoče), ki 

ga izračunamo z Newtonovim zakonom dinamike (4.1): 

𝑚𝑎 = −𝑘𝑦                                                 (3.33) 

kjer je:  𝑘 − 𝑝𝑟𝑜ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑧𝑚𝑒𝑡𝑖      in 

             𝑦 − 𝑜𝑑𝑚𝑖𝑘 𝑜𝑑 𝑟𝑎𝑣𝑛𝑜𝑣𝑒𝑠𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑒 

𝑎 = −
𝑘𝑦

𝑚
= −𝜔2𝑦                                          (3.34) 

                                                   𝜔2 =
𝑘

𝑚 
       ⟹     𝜔 = √

𝑘

𝑚
                                              (3.35) 

Vzmetno nihalo niha harmonično z nihajnim časom:    

 𝑡0 = 2𝜋√
𝑘

𝑚
                                                      (3.36) 
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3.6.1 Metode podajanja snovi nihajni čas vzmetnega nihala in učni cilji  

Pri nihanju najprej s frontalno razlago uvedemo in definiramo osnovne pojme kot so: 

             - harmonično nihanje (odmik se v odvisnosti od časa spreminja sinusno ali                 

kosinusno), 

             - ravnovesna lega, odmik in amplituda,  

             - nihajni čas in frekvenca. 

Pri tem si pomagamo z vzmetnim nihalom, na katerem te pojme pokažemo. Ali je nihanje res 

harmonično in kaj to pomeni, najpreprosteje ponazorimo z grafi odmika (poti) in hitrosti v 

odvisnosti  od časa. V ta namen ponovno uporabimo ultrazvočni sledilnik, ki ga postavimo pod 

nihajočo utež. 

 

3.6.2 Namen demonstracijskega poskusa merjenja nihajnega časa 

vzmetnega nihala z ultrazvočnim sledilnikom  

S tem poskusom oz. grafi, ki jih dobimo s sledenjem nihanja uteži, lahko pojasnimo in 

dokažemo vse pojme pri nihanju in odvisnosti med fizikalnimi količinami. Dokazali bomo, da 

je nihanje vzmetnega nihala harmonično (odmik od ravnovesne lege se spreminja sinusno oz. 

kosinusno) in da je nihajni čas vzmetnega nihala odvisen od mase uteži in koeficienta vzmeti 

(enačba 3.36). 

 

3.6.3 Potrebščine in slika demonstracijskega poskusa z vzmetnim nihalom 

Potrebščine: 

      - računalnik s programom Logger Pro, vmesnikom in ultrazvočnim sledilnikom, 

      - uteži (5o in 100 gramske), 

      - stativni pribor z vzmetjo, 

      - meter. 
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Slika eksperimenta: 

 

Slika 30: Postavitev poskusa nihajni čas vzmetnega nihala 

 

Na vzmet, ki je pritrjena na stojalu obesimo utež z znano maso. Približno 50 cm pod utež 

postavimo ultrazvočni sledilnik (slika 30). Utež zanihamo z ne preveč veliko amplitudo in 

sprožimo meritev. 

                                                                                                                                            

3.6.4 Navodila za izvedbo poskusa merjenja nihajnega časa vzmetnega 

nihala z ultrazvočnim sledilnikom  

Naloga: Preveri od česa je odvisen nihajni čas vzmetnega nihala 

 

Potek: 

1. Izmeri koeficient  vzmeti tako, da nanjo obesiš utež z znano maso, npr. 100g, in izmeri 

raztezek vzmeti, ki ga je povzročila ta utež (Hookov zakon). 

2. Na vzmet obesi najprej 100 gramsko utež in zanihaj nihalo iz skrajne lege, z ne preveč 

veliko amplitudo. Ultrazvočni sledilnik, ki je postavljen pod nihalom, bo gibanje posnel 

in v programu Loger Pro se izrišejo grafi odmika, hitrosti in pospeška v odvisnosti od 

časa. 

3. Iz grafov razberi amplitude (odmika, hitrosti in pospeška) in nihajni čas, ter jih zapiši v 

tabelo. Zapiši tudi maso uteži. 

4. Povečaj maso na 150 g in ponovi postopek. 

5. Primerjaj izmerjena in izračunana nihajna časa. 
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3.6.5 Tabele, meritve, grafi in komentarji  

Grafi na slikah 31 in 32 dokazujejo, da je nihanje vzmetnega nihala harmonično. 

 

 

Slika 31: Graf časovne odvisnosti poti, hitrosti in pospeška pri nihanju vzmetnega nihala z maso uteži 

100g 

 

 

Slika 32: Graf časovne odvisnosti poti, hitrosti in pospeška pri nihanju vzmetnega nihala z maso uteži 

150g 

 

Z izbiro pravih orodij lahko iz grafov na slikah 31 in 32 razberemo nihajna časa in amplitude 

odmika, hitrosti in pospeška  pri nihanju vzmetnega nihala z različnima masama. Tako potrdimo 

odvisnost nihajnega časa vzmetnega nihala od uteži. Ta je tem večji čim večja je masa uteži. 

Poskus ponovimo še z različnimi vzmetmi, ki imajo različne koeficiente in tako dokažemo še 

odvisnost nihajnega časa vzmetnega nihala od koeficienta vzmeti, ki je tem manjši čim večji je 

koeficient. 
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3.6.6 Video analiza nihanja vzmetnega nihala 

 

Postavitev poskusa je enaka kot pri poskusu z ultrazvočnim sledilnikom (slika 30), le da zdaj 

nihanje vzmetnega nihala posnamemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafa nihanja analiziramo enako kot v prejšnjih primerih in potrdimo, da je nihajni čas 

vzmetnega nihala premo sorazmeren z maso uteži in obratno sorazmeren s koeficientom vzmeti. 

Slika 33: Grafa časovne odvisnosti poti in hitrosti  pri video analizi nihanja 

vzmetnega nihala z maso uteži 100g 
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4. PRIMER INTEGRIRANE UPORABE 

RAČUNALNIŠKIH ORODIJ KOT MOTIVACIJSKIH 

SREDSTEV  

V zadnjih dveh desetletjih se intenzivno iščejo novi učni pristopi v poučevanju, da bi izboljšali 

učni proces, kjer je motivacija ključnega pomena.  

Naj se najprej osredotočim na učenca. Vsako vedenje zahteva svoj motiv, torej se tudi učenje 

ne more izpeljati brez njega. Dobra ocena je prav gotovo motiv, ki vabi. A učenje zgolj za 

ocene, je učenje na kratek rok. Takoj ko učenec ali dijak pridobi pozitivno oceno, motivacija 

uplahne in znanje se razprši v pozabo. Če naj bo znanje pridobljeno za daljši čas, potem mora 

biti učenje spodbujeno z drugačnimi motivi.  

Tudi brez motiviranega učitelja seveda ne gre. Sprašujem se, le kako naj učitelj brez motivov 

navduši učence.  Spomnim se ur, ki mi lepšajo spomine na šolske dni. Zanimivo, to niso ure 

nezahtevnih učiteljev, temveč tistih, ki so čudovito in zavzeto razlagali, nas spodbujali, nam 

zaupali in imeli radi. Pri njih se nikoli nismo dolgočasili, obratno, garali smo, a vedno z nekim 

motivom. Učiteljeva razlaga je bila tako zavzeta, da so bile ure zanimive, nam pa se je zdelo, 

da nas snov zanima. Planinšič [22] opozarja, da to zahteva od učitelja določene igralske in 

zabavljaške sposobnosti, ki se jih da naučiti, ob dovolj veliki motivaciji učitelja. Hkrati pa 

zatrjuje, da takšne sposobnosti niso pogoj za dobrega učitelja. Svari predvsem pred nevarnostjo, 

da lahko učitelja zanese in namesto učitelja fizike, postane "cirkuški artist", s tem pa povzroči 

v očeh dijakov razvrednotenje predmeta in celo odpor. Iz tega izhajam, da je motiv, ki učenca 

pritegne v učenje, zanimanje. Iz psihologije vemo, da je vsak človek radoveden in sploh učenci 

in dijaki kar hlepijo za novostmi. Za doseganje novosti pa potrebujemo podatke, ki pa niso 

končni cilj, ampak jih moramo osmisliti v informacije.   

Prepričan sem, da bo učenec motiviran za učenje in bo svobodno izražal svoje zanimanje, če 

mu ne vsiljujemo naših pogledov, večnih resnic in že izpetih receptov za razumevanje realnosti. 

Vsak potrebuje lastne izkušnje in učiteljeva naloga je, da učenca opozarja na nove vidike, 

spodbuja njegove odzive in napredovanje ter odpira nove miselne možnosti. Zelo pomembno 

pri tem je, da prisluhne učenčevim zamislim in idejam, jih upošteva in mu stoji ob strani pri 

njihovem izpeljevanju, seveda kadarkoli je to mogoče. 

Po mojem mnenju so različne oblike pouka poleg ostalih motivacijskih tehnik najpomembnejši 

motivacijski faktor, ki ga učitelj lahko vnese v pouk fizike. Zato se bom v nadaljevanju 
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osredotočil na primer motivacije s poskusom na temo 2. Newtonov zakon, podprtim z 

računalniškimi orodji in pomagali, ki so očitno še dodatno motivacijsko sredstvo za dijake. 

 

4.1 Fizikalno ozadje drugega Newtonovega zakona 

Zanima nas povezava med silo in pospeškom. Iz različnih poskusov ugotovimo, da stalna sila 

(F) na telo povzroči stalen pospešek, to je enakomerno pospešeno gibanje in da je pospešek 

sorazmeren s silo. Tudi maso telesa m povežemo s pospeškom. Če telesu povečujemo maso 

pri enaki sili, vidimo, da se pospešek zmanjšuje. Telo ima tem večjo maso, čim manjši je njegov 

pospešek pri enaki sili. Ali povedano drugače, čim večja je masa telesa, tem večja sila je 

potrebna, da se telo giblje z danim pospeškom. 

Zveza med maso, silo in pospeškom je znana pod imenom Newtonov zakon dinamike: 

Pospešek telesa (a) je premo sorazmeren s silo (F) in obratno sorazmeren z maso (m) 

telesa:  

𝑎 =
𝐹

𝑚
                                                       (4.1) 

Ker poznamo enoto pospeška, ki je [m/s2] in ker za maso izberemo enoto [kg], poiščemo enoto 

sile s pomočjo enačbe (3.8).  Tako dobimo enoto sile: [N=kgm/s2]. 

Enačba Newtonovega zakona dinamike je tako podana v enostavni obliki: 

𝐹 = 𝑚𝑎                                                     (4.2) 

Sila je produkt mase in pospeška. 1N (Newton) je sila, ki da telesu z maso 1kg pospešek 1m/s2.  

Če na telo deluje več sil hkrati, poiščemo njihovo rezultanto sil F. Pospešek ima smer rezultante 

vseh sil, ki delujejo  na telo.  

 

4.2  Metode podajanja snovi drugi Newtonov zakon in učni cilji 

V raziskovanju ne obstaja vnaprej določen načrt, kako raziskati določeno tematiko, kljub temu 

pa obstajajo določene metode, s katerimi si pomagamo, da dojamemo problem, ga preučimo in 

podamo možne rešitve [23]. Če želimo natančneje preučiti problem, se metode med seboj 

prepletejo, kar je odvisno od zmožnosti pridobivanja podatkov, iz katerih lahko izpeljemo 

sklepe in zaključke ter postavimo teorijo. Zato se mi zdi pomembno, da se pri izboru 

motivacijskih poskusov odločimo za enega, se nanj dobro pripravimo in ga uspešno izvedemo. 

Le tako bomo spodbudili učence k sodelovanju, hkrati pa bomo popestrili pouk z novimi 

spoznanji. Poleg računalniških orodij in programov za pomoč pri poskusih ter simulacij in 
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apletov, lahko uporabljamo tudi različne fotografije in krajše video izrezke s spleta, npr. 

youtube [24] ali fizik. si [25] na sliki 34. 

 

 

Slika 34: Spletna stran Fizik.si [25] 

 

 

Fizik.si (slika 34) lahko uporabljamo kot motivacijsko orodje, saj učencem pokažemo 

'dinamično' stran fizike. Poleg tega se učenci zavejo praktičnih vrednosti in pomembnosti 

znanja. Pokažemo smiselnost naravoslovnih predmetov in s tem prispevamo k njihovi lažji 

odločitvi o nadaljevanju izobraževanja. Gradivo na strani je uporabno za učitelja, saj le-ta lahko 

pokaže poskuse, ki jih sam ne izvaja v razredu (pomanjkanja opreme, pomanjkanje časa…). 

Poskusi, ki s svojim izidom učence presenetijo, odprejo pot diskusiji in s tem razmišljanju. Ker 

je zahtevnost poskusov različna, je stran uporabna tako v osnovni, kot v srednji šoli, uporabna 

pa je tudi za študente fizike.  

 

Smatram, da je najprimernejši čas za motivacijski poskus na začetku ure. Priporočljivo je tudi, 

da to učno enoto s poskusom izvedemo, ko dijaki že poznajo zakonitosti enakomerno 

pospešenega gibanja in okvirno drugi Newtonov zakon. V ta namen imamo že pripravljen 

poskus, ki ga opišemo in prek kratke, vodene diskusije in vprašanj pridemo do vmesnih, 

kvalitativnih napovedi. Naknadno opravimo še meritve, da kvantitativno opišemo in potrdimo 

naše napovedi. 
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4.3 Namen poskusa z Vernierjevim senzorjem vrtenja pri drugem 

Newtonovem zakonu 

Pri tem eksperimentu bomo zajemali podatke o poziciji, hitrosti in pospešku v odvisnosti od 

časa, analizirali grafe pozicije, hitrosti in pospeška v odvisnosti od časa ter s tem preverili in 

dokazali veljavnost drugega Newtonovega zakona. Dijaki premišljeno opazujejo in sklepajo, 

srečajo se z merilnimi napravami, ki temeljijo na digitalni tehnologiji, spoznajo računalniške 

programe v podporo meritvam, shranjevanju in obdelavi podatkov. Na koncu razumejo, da je 

masa merilo za vztrajnost telesa in uporabljajo zvezo med maso in težo. 

 

4.3.1 Potrebščine in slika poskusa 

Potrebščine: 

- stativni material in škripec s senzorjem vrtenja (Vernier-jevim Rotary motion sensor), 

- različne uteži in vrvice, 

- računalnik s tiskalnikom. 

Slika poskusa: 

 

Slika 35: Postavitev poskusa  drugi Newtonov zakon 

 

Vrvico napeljemo prek škripca (rotary motion senzor) in na koncu vrvice obesimo različne 

uteži. Razlika v masah (silah) požene sistem v gibanje - enakomerno pospešeno gibanje. 
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Škripec, ki ima tudi vlogo senzorja, zajema podatke poti, hitrosti in pospeška v odvisnosti od 

časa. Računalniški program Logger Pro nam izriše vse tri grafe, ki jih lahko analiziramo. 

 

4.3.2 Navodila za izvedbo poskusa 

Naloga: Preveri veljavnost drugega Newtonovega zakona dinamike:   Σ𝐹 = 𝑚𝑎 

Potek: 

1. Napelji vrvico prek škripca (Vernierjev Rotary motion sensor) in obesi na koncu 

vrvice različne uteži z masama mL  in mD. Vsota mas naj bo do 300g, razlika pa do 

20g. Pred začetkom meritve naj bo večja masa tik pod škripcem, da ima prosto pot za 

padanje, vrvica naj bo primerno dolga, približno 1,5m. 

2. Poženi meritev in spusti sistem, da se začne gibati. Ko udari utež na tla, prekini 

meritev. Natisni grafa poti in hitrosti v odvisnosti od časa in na list takoj zapiši, 

kolikšni sta bili masi mL  in mD.  

3. Nariši skico poskusa, nariši vse sile, ki delujejo na masi ter izpelji in izračunaj 

pospešek arač . 

4. Na   premici v(t) označi dve poljubni točki, zapiši Δv in Δt ter izračunaj pospešek 

amer. 

5. Primerjaj arač  in amer. Izračunaj odstopanje in relativno napako ter zapiši rezultat z                                

obema  napakama!   

6. Komentiraj, zakaj pride do odstopanja. 
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 4.3.3  Tabele, meritve, grafi in komentar   

 

 

Slika 36: Graf časovne odvisnosti poti, hitrosti in pospeška pri poskusu  drugi Newtonov zakon z razliko v 

masah 21,57g 
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Slika 37: Graf časovne odvisnosti poti, hitrosti in pospeška pri poskusu  drugi Newtonov zakon z razliko v 

masah 32,98g 

 

Iz grafov na slikah 36 in 37 ugotovimo in potrdimo veljavnost drugega Newtonovega zakona  

(enačba 4.1). Razlika v težah uteži pospešuje celoten sistem. Pospešek je tem večji čim večja 

je ta razlika in tem manjši čim večja je skupna masa sistema. 
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4.3.4  Domače delo in utrjevanje   

Za domače delo lahko dijakom ponudimo spletno stran Gravitacija.net [26],  kjer najdejo veliko 

interaktivnih zgledov, nalog in razlag, s katerimi se učijo in utrjujejo snov (slika 38). 

 

 

 

Slika 38: Spletna stran Gravitacija.net[26] 

 

Če se osredotočimo samo na Newtonove zakone, potem v osnovnem menuju za srednje šole 

kliknemo na to ikono in spletna stran nas vodi od zgledov in kratkih razlag oz. poudarkov preko 

nalog do primerov z rešitvami. Dijaki tako v pol ure na zabaven način ponovijo in utrdijo snov, 

ki so jo slišali med poukom. 
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5. ZAKLJUČEK 

Gradivo, ki sem ga omenil v diplomski nalogi, še zdaleč ni vse kar najdemo na spletu. Hotel 

sem le nakazati nekaj primerov uporabe le-teh in njihovo vlogo pri poučevanju naravoslovnih 

in tehničnih vsebin. Vsak učitelj pa je pri izboru in uporabi spletnih gradiv svoboden, saj le sam 

najbolje presodi kdaj, kje in koliko jih bo vključil v pouk. Pomembno je le, da je pri tem kritičen. 

Vsekakor pa se izkaže, da je pouk fizike ter ostalih naravoslovnih in tehniških predmetov, 

izpeljan s pomočjo uporabe računalniških orodij, veliko bolj zanimiv in atraktiven za slušatelje, 

saj jim da globlji vpogled v stvari, s katerimi se fizika ukvarja. Veliko bolj aktivno se 

udeležujejo diskusij o fizikalnih problemih, snov je lažja za razumevanje in naravoslovne 

vsebine lažje povezujejo z vsakdanjim življenjem in tehnologijo. 
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 7.  PRILOGE  

7.1  Priloga 1:  

Delovni list – analiza premo enakomernega gibanja 

Potek: 

1. Preden začnete z meritvami narišite, kakšen je po vašem mnenju, graf poti in graf 

hitrosti v odvisnosti od časa, za gibanje vozička po vodoravni zračni drči.  

                                                                                         

 

 

 

 

2. Z ultrazvočnim sledilnikom najprej opravite meritve poti vozička v odvisnosti od 

časa. Na zaslonu izberite prikaz poti v odvisnosti od časa ter prerišite ta graf. Ali se ta 

graf razlikuje od grafa, ki ste ga narisali pod točko1?  

 

                

                 s      

                  

                                               

 

 

 

 

3. Iz meritev in grafa (uporabite ustrezno orodje) ugotovite kolikšno pot je telo 

prepotovalo po zračni drči in koliko časa je za to pot potrebovalo. 

Prepotovana  pot vozička (od začetka do konca zračne drče) je  

 

 

 

 

 

t 

 

v 

t 

s 

t 
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           ________________.  

 

           Čas za opravljeno pot je ________________. 

4. Iz grafa razberi prepotovano pot in čas, ki ga je voziček potreboval za to pot (uporabi 

ustrezno orodje) in izračunaj povprečno hitrost. 

 

5. Na zaslonu izberite graf hitrosti v odvisnosti od časa in prerišite ta graf. Ali se ta graf 

razlikuje od grafa, ki ste ga narisali pod točko1? 

 

 

 

 

 

 

6. Izberite ustrezno orodje (  -integral)  in izračunajte ploščino pod grafom  V(t). 

Katero količino ste s tem izmerili, pomagajte si z enotami.  

 

 

Ploščina pod grafom je ______________________,  ploščina predstavlja  

__________________________. 

 

v 

t  
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7. Uporabite enačbe za premo enakomerno gibanje in izračunajte prepotovano  pot 

vozička od začetka do konca zračne drče, če poznate hitrost  in čas. 

 

           Ali se ta vrednost kaj razlikuje od ploščine pod grafom hitrosti v odvisnosti od časa? 

7.2  Priloga 2:  

Delovni list – analiza premo enakomerno pospešenega gibanja 

Potek: 

1. Preden začnete z meritvami, narišite, kakšen je po vašem mnenju, graf poti in graf 

hitrosti v odvisnosti od časa, za gibanje vozička po nagnjeni zračni drči (enakomerno 

pospešeno gibanje).    

                

 

 

 

 

 

 

2.  Z ultrazvočnim sledilnikom najprej opravite meritve poti vozička v odvisnosti od časa. 

Na zaslonu izberite prikaz poti v odvisnosti od časa ter prerišite ta graf. Ali se ta graf 

razlikuje od grafa, ki ste ga narisali pod točko1?  

 

 

 

                                                    

                                                         

                                    

 

3. Iz meritev in grafa(uporabite ustrezno orodje) ugotovite kolikšno pot je telo prepotovalo 

po zračni drči in koliko časa je za to pot potrebovalo.  

 

 

v 

t 

 

s 

 

t 

s 

t 
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4.  Prepotovana  pot vozička (od začetka do konca zračne drče) je ________________.  

 

Čas za opravljeno pot je  

       ________________. 

5.  Iz prepotovane poti in časa (uporabi ustrezno orodje- na grafu označimo prepotovano 

pot tako, da z zadržanim levim klikom potegnemo preko polja, ki nas zanima), ki ga je 

voziček potreboval, izračunaj povprečno hitrost. 

 

6. Na zaslonu izberite graf hitrosti v odvisnosti od časa in prerišite ta graf. Ali se ta graf 

razlikuje od grafa, ki ste ga narisali pod točko1? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izberite ustrezno orodje (  - integral) in izračunajte ploščino pod grafom  V(t). Katero 

količino ste s tem izmerili, pomagajte si z enotami. 

 

8. Ploščina pod grafom je ______________________,  ploščina predstavlja  

 

___________________ _______. 

 

9. Uporabite enačbe za premo enakomerno pospešeno gibanje in izračunajte prepotovano  

pot vozička od začetka do konca zračne drče, če poznate hitrost  in čas. 

 

 

10.  Ali se ta vrednost kaj razlikuje od ploščine pod grafom hitrosti v odvisnosti od časa? 

 

  

v 

 t 



 

 



 

 

 


