
vPoGleD 35

vPoGleD

Slika 1: Prikaz gibanja elektronov v vodniku z gibanjem frnikol v cevi

dUšAn Krnel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ali se vse, kar se dogaja zelo hitro, 
res dogaja s svetlobno hitrostjo?

Pogosto mnogim pojavom, ki za naša čutila poteka-
jo hitro, pripišemo kar hitrost svetlobe. Dober primer 
za to je prižiganje luči. V skoraj istem trenutku, ko 
pritsnemo na tipko stikala, že zasveti žarnica na stro-
pu. To, da žarnica zažari, povzroča gibanje elektronov 
v žarilni nitki. Ampak, ali gre tok elektronov po žici 
res s svetlobno hitrostjo? O zgradbi kovin, ki omogoča 
prevodnost električnega toka, kar pravzaprav pomeni 
tok elektronov, smo v tej rubriki že pisali (Naravoslov-
na solnica, 2013, let. 17, št. 3). 

Prva zmota, ki jo pri tem razmišljanju pogosto nare-
dimo, je predstava, da morajo elektroni steči od stikala 
do žarnice. Vendar so elektroni ves čas že v žarnici. 
Pri razumevanju tega pojava si lahko pomagamo z na-
slednjo analogijo. Dolga cev je napolnjena s frnikola-
mi. Če želimo, da se frnikole premaknejo in stečejo iz 
cevi, moramo enega od koncev cevi dvigniti. In kdaj 
začnejo frnikole teči iz cevi? Skoraj istočasno, ko dvi-
gnemo cev. Ali pa, ko v napolnjeno cev dodamo novo 
frnikolo, istočasno na drugem koncu pade frnikola iz 
cevi (Slika 1). 

Nekaj takega se dogaja v prevodniku med stikalom 
in žarnico. Ko pritisnemo na tipko stikala, povežemo 
žarnico svetilke na stropu z električnim omrežjem, ki 
je pod električno napetostjo. Ta sproži tok elektronov 
in vsi elektroni v prevodniku, ki povezuje stikalo z žar-

nico, in tudi tisti, ki so v žarilni nitki žarnice, se v hipu 
začnejo premikati. Tako kot pri premikanju frnikol v 
cevi, ko konec cevi dvignemo. 

In kako hitro potujejo elektroni po žici? Pravza-
prav ne hitro, povprečna hitrost je okoli 0,001mm 
na sekundo, kar je približno 3,6 mm na uro ali 
0,0000036 km/h. Hitrost svetlobe pa je 300000 km/s 
ali 1089000000 km/h. Razlika je velikanska. 

V primerjavi s svetlobo potujejo elektroni po žici 
zelo počasi in vendar lahko s pritiskom na gumb ele-
ktričnih naprav te v hipu začnejo delovati. In zakaj 
potujejo elektroni tako počasi? Na to vprašanje pa ni 
preprostega odgovora. Čeprav se elektroni znotraj ato-
ma premikajo z veliko hitrostjo, je premik elektrona 
od atoma do atoma težavnejši, od tu manjša izraču-
nana povprečna hitrost potovanja elektronov po pre-
vodniku.
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