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KaKo
raZIsKUJeMo
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Vpliv tovora na prevoženo pot
1. Kaj že vemo?

Ko se s smučmi spuščamo po belih strminah, se pogosto 
zgodi, da odrasli (težje osebe) v izteku klanca pred zau-
stavitvijo prevozijo daljšo pot kot otroci (lažje osebe). Pri 
nenadnem zaviranju na strmini ali ob vznožju se težje 
ustavimo, če smo obloženi npr. z nahrbtnikom kot brez 
njega.

2. Naše raziskovalno vprašanje

Kako teža tovora vpliva na dolžino poti, ki jo vozilo 
prevozi do zaustavitve v vznožju klančine?

3. Naredimo načrt raziskave

Tovornjak (igračo) z različno količino tovora bomo 
spuščali po klančini in merili razdaljo, ki jo do zausta-
vitve prevozi po ravnem izteku.

Potrebovali bomo:
Tovornjak (igračo), kamne (za tovor), desko in leseno 
klado (za klančino), meter. 

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Leseno klado podložimo pod desko, da dobimo primerno 
strmo klančino (slika 1). Prazen tovornjak spustimo z 
vrha klančine in izmerimo, kako dolgo pot prevozi po 
vodoravni podlagi, preden se zaustavi. Meritev nekajkrat 
ponovimo. Nato poskuse izvedemo še z enim, z dvema 
oziroma s tremi velikimi kamni na tovornjaku. Pri vsaki 
obtežitvi večkrat ponovimo meritev, saj se prevožene poti 
lahko razlikujejo, čeprav je tovor enako težak.

Na kaj moramo paziti?
Med poskusi ne smemo spreminjati strmine klančine, 
tovornjak pa moramo spuščati vsakič z istega mesta na 
klančini (najbolje z vrha). Lastnosti podlage (na klan-
čini in v izteku) se ne smejo spremeniti.
Posebej pomembno za zanesljivost ugotovitev je, da 
poskus pri vsaki obtežitvi večkrat ponovimo. To sicer 
velja tudi za eksperimentiranje v splošnem. Prevožena 

pot je pri vsakem poskusu nekoliko drugačna zaradi 
okoliščin, na katere nimamo vpliva: drobne nepravil-
nosti na podlagi, kolesih, mehanizmu tovornjaka (sli-
ka 2). Če z vsako obtežitvijo naredimo le po en po-
skus, nas rezultati lahko zavedejo in slučajne razlike 
lahko napačno pripišemo vplivu tovora. 

5. Kaj smo ugotovili? 

Količina tovora ne vpliva na razdaljo, ki jo vozilo pre-
vozi po vodoravni podlagi v vznožju klančine. Na sliki 
2 je vidno, da se razdalje, ki jih tovornjak pri zapore-
dnih poskusih prevozi brez dodatne obtežitve, razliku-
jejo za več kot 10 cm (črne oznake na tleh). Razlika 
med najkrajšo prevoženo potjo brez obtežitve in naj-
daljšo, prevoženo s tremi kamni tovora (modre ozna-
ke) je manjša, kot so te fluktuacije. K sklepu, da koli-
čina tovora ne vpliva na prevoženo pot, nas navede 
tudi opažanje, da je tovornjak najdaljšo zabeleženo 
razdaljo prevozil z enim kamnom (zelena oznaka), po-
skuse pa smo opravljali brez tovora (nič), enim dvema 
in tremi kamni.
Tovornjak pospešuje po klancu navzdol, ker nanj de-
luje teža; telesa z večjo maso imajo večjo težo. Od tod 
napačno pričakovanje, da se težja telesa po klancu 
navzdol gibljejo z večjim pospeškom. Pri opisanem 
sklepanju smo namreč prezrli, da mora za enak pospe-
šek na telo z večjo maso delovati večja sila kot na telo 
z manjšo maso. Pospešek tovornjaka (in s tem hitrost 
ob vznožju klanca) je odvisen le od nagiba klančine in 
neodvisen od mase telesa. Izkušnje, ki jih prenesemo s 
smučišča, tu niso najbolj uporabne, saj tam na gibanje 
smučarja vplivajo še drugi dejavniki, ki jih pri poskusu 
s tovornjakom ni ali so zanemarljivi (ugrezanje v pod-
lago, neravnine, tlak pod smučmi …).

Premislimo še o …
n Ali bi dobili enake rezultate, če bi bila podlaga meh-

ka? 
n Ali razporeditev tovora po vozilu vpliva na prevože-

no pot? 
n Kako pa tovor vpliva na prevoženo pot, če vozilo po 

podlagi drsi (kot smuči ali sani)?

Slika 2

Slika 1


