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Povzetek 

Regulacija vrtljajev gredi motorja nas spremlja že od začetka uporabe parnih motorjev. V 

magistrskem delu obravnavamo izdelavo modela regulatorja vrtljajev gredi turbinskega motorja 

z dušilno loputo kot projektno nalogo. Za izvedbo projektne naloge zadoščajo znanja 

pridobljena v osnovni šoli. 

Osnovna šola da učencem veliko znanj, ki pa jih učenci ne znajo uporabiti in povezati s 

praktičnimi primer iz vsakodnevnega življenja. Želeli smo izdelati primer uporabe učenčevih 

pridobljenih znanj za izdelavo pripomočka iz vsakodnevnega življenja – regulatorja vrtljajev 

motorja z notranjim zgorevanjem z dušilno loputo. Ker motor z notranjim zgorevanjem med 

delovanjem proizvaja strupene pline, smo se odločili za izdelavo modela regulacije. Za 

razumevanje delovanja in izdelavo modela regulacije so potrebna znanja pridobljena pri 

različnih predmetih. Izdelali smo model programirljivega elektronskega regulacijskega sistema 

na osnovi znanj, pridobljenih v osnovni šoli, ki smo jih s pomočjo interdisciplinarne projektne 

naloge povezali med seboj. Večino sestavnih delov nismo kupili, ampak smo jih 3D modelirali 

in natisnili s 3D tiskalnikom. Za regulacijo smo uporabili Arduino razvojno ploščico, 

servomotor in svetlobna vrata. Izdelani model smo ovrednotili in poiskali možnosti za 

izboljšavo. Za celotno izvedbo projekta smo oblikovali faze projektne naloge, ki lahko 

učiteljem služijo kot predlog za poučevanje. Poiskali smo tudi katere tehniške vsebine so zajete 

med izdelavo modela regulacije vrtljajev. 

 

Ključne besede: 

Regulator vrtljajev, medpredmetno povezovanje, projektna naloga, Arduino, 3D modeliranje, 

3D tisk. 
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Shaft Speed Control Model for a Turbine Engine with a 

Throttle 

Abstract 

The regulation of engine’s shaft revolution is well known since the invention of the steam 

engines. In this thesis we are discussing the manufacturing of a model of shaft revolution 

regulation in a turbine engine with a throttle as a project assignment. In order to carry out our 

project assignment, knowledge acquired in elementary school is sufficient. 

Primary school gives students a lot of knowledge, which pupils cannot use and connect with 

practical examples from everyday life. For that reason, we wanted to make an example, where 

pupil's acquired knowledge would enable them to manufacture a utility from everyday life – a 

revolution regulator for an internal combustion engine with a throttle. Since the internal 

combustion engine produces toxic gases when in operation, we decided to make a model of 

regulation. In order to understand, how the regulation model works, and how it is built, one 

needs knowledge obtained from different/various subjects. We manufactured a model of 

programmable electronic regulation system, based on knowledge acquired in elementary 

school. All that knowledge was interconnected with the help of an interdisciplinary project 

assignment. The majority of components were not bought, but were 3D modelled and printed 

with a 3D printer. For regulation we used Arduino developmental platform, servomotor and 

infrared optical sensor. The manufactured model was evaluated, and some options for 

improvement were searched for. For the entire implementation of the project we designed 

project phases, which can be used as teaching suggestions for teachers. We also searched, which 

technical contents are included during model revolution regulation manufacturing. 

Key words: 

Revolution regulator, cross-curricular integration, project assignment, Arduino, 3D modelling, 

3D printing. 

 

 

 

  



III 

 

Vsebina 
1 Uvod ................................................................................................................................... 1 
2 Zasnova modela regulacije vrtljajev .................................................................................. 3 

2.1 Merilni člen ................................................................................................................ 3 

2.2 Mikrokrmilniško elektronsko vezje ........................................................................... 4 

2.3 Izvršilni člen - krmiljenje dušilne lopute .................................................................... 4 

2.4 Reguliran proces – regulacija vrtljajev turbinskega motorja...................................... 4 

3 Projektno učno delo ........................................................................................................... 5 
3.1 Projektni pouk pri tehniškem izobraževanju .............................................................. 7 

3.2 Umestitev razumevanja delovanja modela regulacije vrtljajev v učni načrt .............. 8 

3.3 Faze projektne naloge: Regulacija vrtljajev na modelu motorja z dušilno loputo ..... 9 

4 Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo ........................... 13 
4.1 Regulator vrtljajev .................................................................................................... 13 

4.2 Izdelava modela motorja in puhalnika ..................................................................... 28 

4.3 Preizkus in vrednotenje delovanja modela regulacije vrtljajev ................................ 39 

5 Tehniške vsebine, zajete med izdelavo modela regulacije vrtljajev ................................. 42 
6 Diskusija ........................................................................................................................... 43 
7 Zaključek .......................................................................................................................... 44 

8 Viri .................................................................................................................................... 44 

9 Priloge ................................................................................................................................ 1 
Priloga 1: Tehniške risbe ........................................................................................................ 1 

Priloga 2: Tehnološki list .................................................................................................. XVI 

Priloga 3: Organizacija dela .............................................................................................. XVI 

Priloga 4: Vezalni načrt Arduino ..................................................................................... XVII 

Priloga 5: Vezalni načrt Arduina z eno tipko ................................................................... XVII 

Priloga 6: Vezalni načrt Arduina z dvema tipkama ....................................................... XVIII 

Priloga 7:Vezalni načrt Arduina z dvema tipkama in kondenzatorji za kompenzacijo motenj

 ........................................................................................................................................ XVIII 

Priloga 8; Vezalni načrt Arduina in servomotorja ............................................................ XIX 

Priloga 9: Vezalni načrt Aruina, servomotorja in potenciometra ...................................... XIX 

Priloga 10: Vezalni načrt Arduina, servomotorja in tipk ................................................... XX 

Priloga 11: Vezalni načrt Arduina in svetlobnih vrat ......................................................... XX 

Priloga 12: Vezalni načrt Arduina, svetlobnih vrat in LCD zaslona ................................. XXI 

Priloga 13: Vezalni načrt regulatorja .............................................................................. XXV 

Priloga 14: Definiranje spremenljivk ................................................................................ XXI 

Priloga 15: Zanka ob zagonu programa ............................................................................ XXI 

Priloga 16: Program regulacija vrtljajev .......................................................................... XXII 

Priloga 17: Spodnji del .................................................................................................... XXV 

Priloga 18: Pokrov ........................................................................................................... XXV 

Priloga 19: Nosilec za motor .......................................................................................... XXVI 



IV 

 

Priloga 20: Radialni kompresor ...................................................................................... XXVI 

Priloga 21: Radialna turbina .......................................................................................... XXVII 

Priloga 22: Merilno kolo ............................................................................................... XXVII 

Priloga 23: Dušilna loputa ............................................................................................. XXVII 

Priloga 24: Ohišje dušilne lopute ................................................................................ XXVIII 

Priloga 25: Nosilna konstrukcija 1. del .......................................................................... XXIX 

Priloga 26: Nosilna konstrukcija 2. del .......................................................................... XXIX 

Priloga 27: Pritrditev ležaja ............................................................................................ XXIX 

Priloga 28: Tehniške vsebine, zajete med izdelavo modela ............................................ XXX 

Priloga 29: Izobraževalni cilji ........................................................................................ XXXI 

 

  



V 

 

Slika 1.1.1: Centrifugalni regulator hitrosti na osnovi koničnega nihala ................................... 1 
Slika 2.1.1: Diagram delovanja regulacije vrtljajev ................................................................... 3 
Slika 2.2.1: Diagram delovanja mikrokrmilnika ........................................................................ 4 
Slika 3.3.1:Diagram razdelitev skupin in nalog ....................................................................... 11 

Slika 4.1.1: Arduino Nano, razporeditev priključkov .............................................................. 15 
Slika 4.1.2: Shema vezave Arduina na protoboardu ................................................................ 16 
Slika 4.1.3: Shema vezave Arduina na protoboardu ................................................................ 17 
Slika 4.1.4: Shema vezave tipke na protoboardu ..................................................................... 17 
Slika 4.1.5: Shema vezave obeh tipk na protoboardu .............................................................. 18 

Slika 4.1.6: Shema vezave tipke na protoboardu ..................................................................... 19 
Slika 4.1.7: Shema vezave tipk na protoboardu s kondenzatorji za kompenzacijo motenj ..... 20 

Slika 4.1.8: Shema vezave servomotorja na protoboardu ........................................................ 21 
Slika 4.1.9: Shema vezave servomotorja in potenciometra na protoboard .............................. 22 
Slika 4.1.10: Shema vezave servomotorja in tipk za nastavitev kotov  na protoboard ............ 23 
Slika 4.1.11: Shema vezave svetlobnih vrat na protoboard ..................................................... 24 
Slika 4.1.12: Shema vezave svetlobnih vrat na protoboard ..................................................... 25 

Slika 4.1.13: Shema vezave svetlobnih vrat in LCD zaslona na protoboard ........................... 26 
Slika 4.1.14: Shema vezave krmilnika na protoboard .............................................................. 27 
Slika 4.2.1: Rešitev naloge translate() ...................................................................................... 31 
Slika 4.2.2: Rešitev naloge difference() ................................................................................... 31 

Slika 4.2.3: Rešitev naloge union() .......................................................................................... 32 
Slika 4.2.4: Rešitev naloge for() ............................................................................................... 33 

Slika 4.2.5: Rešitev naloge polieder ......................................................................................... 33 
Slika 4.2.6: Ohišje - spodnji del ............................................................................................... 34 

Slika 4.2.7: Ohišje - pokrov ..................................................................................................... 34 
Slika 4.2.8: Ohišje - nosilec motorja ........................................................................................ 34 

Slika 4.2.9: Radialni kompresor ............................................................................................... 35 
Slika 4.2.10: Radialna turbina .................................................................................................. 35 
Slika 4.2.11: Merilno kolo ........................................................................................................ 36 

Slika 4.2.12: Dušilna loputa ..................................................................................................... 36 
Slika 4.2.13: Ohišje dušilne lopute ........................................................................................... 37 

Slika 4.2.14: Nosilna konstrukcija - 1. del ............................................................................... 37 

Slika 4.2.15: Nosilna konstrukcija - 2. del ............................................................................... 37 
Slika 4.2.16: Pritrditev ležaja ................................................................................................... 37 

Slika 4.2.17: Sestavljen model ................................................................................................. 38 
Slika 4.3.1: Graf meritev umerjanja modela regulacije vrtljajev ............................................. 39 

Slika 4.3.2: Grafi meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti s spreminjanjem obremenitve . 40 
Slika 4.3.3: Graf meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti med spremembo nastavljene hitrosti

 .................................................................................................................................................. 41 

 

  



VI 

 

Programska koda 4.1: Definicija pina ...................................................................................... 15 
Programska koda 4.2: Uporaba digitalnega izhoda .................................................................. 16 
Programska koda 4.3: Uporaba ukaza delay().......................................................................... 16 
Programska koda 4.4: Uporaba digitalnega vhoda in izhoda ................................................... 17 

Programska koda 4.5: Vklop in izklop diode z dvema tipkama ............................................... 18 
Programska koda 4.6: Uporaba vgnezdenega pogojnega stavka in spremenljivk ................... 19 
Programska koda 4.7: Uporaba zakasnitve pri tipki ................................................................ 19 
Programska koda 4.8: Nastavljanje pozicije servomotorja ...................................................... 21 
Programska koda 4.9: Nastavljanje kota servomotorja s potenciometrom .............................. 21 

Programska koda 4.10: Nastavljanje kota servomotorja s tipkami .......................................... 22 
Programska koda 4.11: Preverjanje stanja na svetlobnih vratih ............................................... 23 

Programska koda 4.12: Štetje prekinitev in izpis preko serijskih vrat ..................................... 24 
Programska koda 4.13: Uporaba LCD modula ........................................................................ 25 
Programska koda 4.14: Uporaba ukaza translate() ................................................................... 31 
Programska koda 4.15: Uporaba funkcije difference() ............................................................ 31 
Programska koda 4.16: Uporaba funkcije union() ................................................................... 32 

Programska koda 4.17: Uporaba zanke for()............................................................................ 32 
Programska koda 4.18: uporaba polyedron() za izris poljubnega oglatega telesa ................... 33 
Programska koda 9.1: Definiranje spremenljivk ................................................................... XXI 
Programska koda 9.2: zanka ob zagonu programa ............................................................... XXII 

Programska koda 9.3: Program regulacija vrtljajev ........................................................... XXIV 
Programska koda 9.4: Ohišje – spodnji del ......................................................................... XXV 

Programska koda 9.5: Ohišje - pokrov ............................................................................... XXVI 
Programska koda 9.6: Ohišje – nosilec motorja ................................................................. XXVI 

Programska koda 9.7: Radialni kompresor ....................................................................... XXVII 
Programska koda 9.8: Radialna turbina ............................................................................ XXVII 

Programska koda 9.9: Merilno kolo .................................................................................. XXVII 
Programska koda 9.10: Dušilna loputa ........................................................................... XXVIII 
Programska koda 9.11: Ohišje dušilne lopute .................................................................... XXIX 

Programska koda 9.12: Nosilna konstrukcija 1. del ........................................................... XXIX 
Programska koda 9.13: Nosilna konstrukcija 2. del ........................................................... XXIX 

Programska koda 9.14: Pritrditev ležaja ............................................................................ XXIX 

 

 



1 

 

1 Uvod 

Že od samega začetka uporabe motorjev na zgorevanje se je pojavila želja po regulaciji hitrosti 

vrtenja motorja. Tako je James Watt po nasvetu poslovnega partnerja Matthew Boulton-a leta 

1788 razvil centrifugalni regulator, ki je osnovan na koničnem nihalu, ki ga je leta 1657 izumil 

Nizozemec Christiaan Huygens[1]. Centrifugalni regulator so za krmiljenje hitrosti v 

avtomobilizmu začeli uporabljati že v začetku 20. stoletja v vozilih Wilson – Pilcher in Peerless 

[2]. Centrifugalni regulator je reguliral z dušilno loputo, ki je nadzorovala pretok zraka v motor 

na podoben način, kot je predstavljen na sliki 1.1.1. 

 

Slika 1.1.1: Centrifugalni regulator hitrosti na osnovi koničnega nihala [3] 

Prvi moderni regulator hitrosti je leta 1948 patentiral Ralph Teetor [4]. Predhodni regulatorji 

hitrosti so omejevali hitrost ali pa so dovolili naraščanje hitrosti ob zmanjšani obremenitvi 

motorja. Težava pri predhodnih regulatorjih hitrosti je tudi, da ni možno takojšnje prilagoditve 

hitrosti; kot na primer pred vstopom v nižjo omejitev hitrosti. Teetorjev regulator hitrosti ni le 

onemogočal sprotnega prilagajanja hitrosti, temveč tudi omogočal krmiljenje hitrosti ne glede 

na obremenitev motorja. Vozniku omogoča, da s pritiskom stopalke za plin poveča hitrost, na 

primer pri prehitevanju, ter ob spustu stopalke za plin zopet vzdržuje vnaprej nastavljeno 

hitrost. Regulator hitrosti spremlja hitrost vrtenja pogonske gredi. Kot zanimivost; za 

vzdrževanje hitrosti naprava uporablja vakuum sesalnega kolektorja motorja, s katerim regulira 

odprtost dušilne lopute kakor tudi za odpiranje dušilne lopute preko stopalke za plin. 

Leta 1968 je Daniel Aaron Wisner razvil elektronski regulator hitrosti. Vzdrževanje hitrosti še 

vedno poteka mehansko, na primer preko dušilne lopute, samo reguliranje pa izvajajo 

elektronski elementi, ki zajemajo hitrosti in jo shranijo kot velikost napetosti. S pomočjo 

elektromehanskih sredstev regulator hitrosti nadzira položaj plina in s tem hitrost vozila. 

Dodana ima tudi varovala za izklop ob pritisku na zavoro, možnost povečanja in zmanjševanja 

nastavljene hitrosti ter vklopa in izklopa. Elektronski regulator hitrosti zahteva manj 

vzdrževanja in nastavitev kot mehanski [5,6]. 

Z razvojem elektronskega vbrizga goriva se je tudi mehansko nadziranje dovajanja količine 

goriva in s tem hitrosti vrtenja motorja preselilo na elektronski nadzor. Prvi uporabni sistemi 

elektronskega nadzora vbrizga goriva so se začeli uporabljati konec 60-ih let dvajsetega stoletja 

[7]. S tem in z razvojem integriranih vezij je tudi regulator hitrosti postal popolnoma elektronski 

[8]. 

Namen magistrskega dela je izdelati model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z 

dušilno loputo kot projektno nalogo. Cilj magistrskega dela je z načrtovanjem, izvedbo in 

testiranjem modela regulacije vrtljajev povezati pridobljena znanja v osnovni šoli. Predvidena 

projektna naloga vključuje izvedbo 3D modeliranja, programirljivo elektroniko, gonila in 

mehanizme. Cilji, ki jih želimo v magistrskem delu doseči, so: 
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C1: Umestiti razumevanje delovanja regulatorja vrtljajev v učni načrt predmetov osnovne 

šole. 

C2: Načrtovati izdelavo modela regulatorja vrtljajev kot projektno nalogo. 

C3: Izdelati model regulatorja vrtljajev. 

C4: Preizkusiti in vrednotiti delovanje modela regulatorja vrtljajev. 

Pri doseganju ciljev želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje: 

V1: Katere tehniške vsebine, primerne za osnovno šolo, zajamemo med izdelavo modela 

regulacije vrtljajev? 

Pri izdelavi magistrske naloge smo pregledali in analizirali učne načrte. Delovanje regulatorja 

vrtljajev smo razčlenili na osnovne funkcijske dele, ki so potrebni za delovanje in jih umestili 

v učni načrt osnovne šole. Raziskali smo možnosti za izdelavo prototipa regulatorja vrtljajev, 

ki so primerne za uporabo v osnovni šoli. Izdelali smo model regulatorja vrtljajev ter preizkusili 

njegovo delovanje. Iz dobljenih rezultatov smo ovrednotili ustreznost delovanja modela in 

predlagali izboljšave. Pri izdelavi in razumevanju delovanja modela smo upoštevali znanje 

učencev, pridobljeno v okviru naravoslovno tehničnih predmetov osnovne šole. Za celoten 

postopek izdelave smo oblikovali faze projektne naloge. 
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2 Zasnova modela regulacije vrtljajev 

Naloga regulacije vrtljajev je regulirati hitrosti vrtenja ne glede na obremenitev. Pri tem 

moramo najprej doseči željeno hitrost in jo shraniti oziroma nastaviti željeno hitrost vrtenja na 

drug način [9]. Obstajajo različni sistemi regulacije. Najosnovnejši način regulacije je 

proporcionalno vodenje (P) regulacijskega sistema. V tem primeru regulirna veličina sledi samo 

velikosti pogreška, ki je razlika med referenčno veličino in izmerjeno veličino. Izhodiščna 

točka, okoli katere se regulirna veličina giblje, pa je nespremenjena. Nadgradnja 

proporcionalnega vodenja je proporcionalno-integrirno vodenje (PI), pri čemer se regulirna 

veličina spreminja glede na pogrešek, hkrati pa se izhodiščna točka, okoli katere se giblje 

regulirna veličina, sproti prilagaja glede na velikost pogreška. Pri proporcionalno-

diferencialnem vodenju (PD) se hitrost spremembe regulirne veličine spreminja glede na 

pogrešek. V kolikor se pogrešek več ne spreminja, se tudi diferencialni člen ne spreminja, četudi 

je pogrešek velik. Proporcionalno-integrirno-diferencialno vodenje (PID) je kombinacija vseh 

treh oblik vodenja. Omogoča hitro in stabilno prilagajanje regulirne veličine glede na pogrešek. 

PID je najbolj razširjen način regulacije [10]. Pri programirljivi elektronski izvedbi modela 

regulacije vrtljajev regulacijski sistem sestavljajo merilni člen, ki meri vrtljaje gredi motorja, 

izvršilni člen, ki krmili dotok zraka s pomočjo dušilne lopute, ter mikrokrmilniško elektronsko 

vezje z ustreznim programom, v katerem je nastavljena željena vrednost vrtljajev. Za lažje 

razumevanje je diagram delovanja regulacije vrtljajev predstavljen na sliki 2.1.1. Na prvi 

pogled je krmiljenje z mikrokrmilniškim elektronskim vezjem odprtozančni sistem, ki krmili 

dušilno loputo in uravnava pretok zraka, usmerjen na turbinski motor. Zaprtost sistema se 

ustvari v mikrokrmilniškem elektronskem vezju s pomočjo algoritma, ki primerja odčitano 

vrednost vrtljajev z nastavljeno vrednostjo vrtljajev in na osnovi primerjave vrednosti krmili 

dušilno loputo. 

 

Slika 2.1.1: Diagram delovanja regulacije vrtljajev 

2.1 Merilni člen 

Merilni člen je sestavljen iz tipala in merilnega pretvornika. Tipalo služi za pretvarjanje 

fizikalne veličine v električno obliko v obliki spremembe napetosti, upornosti, frekvence, … 

Naloga merilnega pretvornika je pretvoriti signal tipala v signal, primeren za prenos do 

krmilnika kot analogni signal ali v digitalni obliki [10]. Za regulacijo vrtljajev lahko pridobimo 

potreben podatek o hitrosti z zaznavalom hitrosti [11] na gonilu, preko pletenice števca hitrosti, 

s tipala vrtljajev pogonske gredi oziroma pri modernejših motorjih s centralne nadzorne enote. 

Za merilni sistem modela regulacije vrtljajev lahko uporabimo optoelektrični rotacijski merilni 

Merilni člen 
(merjenje vrtljajev) 

Mikrokrmilniško 
elektronsko vezje 

Krmiljenje dušilne lopute 
– izvršilni člen 

(uravnavanje pretoka 
zraka– Regulirna 

veličina) 

Nastavljena željena 
vrednost vrtljajev 

(Referenčna veličina) 

Vrtljaji turbinskega 
motorja – Proces 

(Regulirana veličina) 
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člen [12], pritrjen na gred turbinskega motorja. Hitrost vrtenja nam da dolžina pulza oziroma 

štetje pulzov v časovni enoti. 

2.2 Mikrokrmilniško elektronsko vezje 

Naloga mikrokrmilniškega elektronskega vezja je primerjava nastavljene vrednosti vrtljajev z 

dejansko vrednostjo vrtljajev, izmerjenih na gredi turbine. Mikrokrmilniško elektronsko vezje 

glede na izmerjeno vrednost s pomočjo algoritma krmili položaj dušilne lopute. Mikrokrmilnik 

prebere hitrost vrtenja. Prebrano vrednost primerja z vnaprej nastavljeno vrednostjo hitrosti 

(referenčna veličina) vrtenja ter preveri, ali je prebrana vrednost večja, manjša ali enaka 

nastavljeni vrednosti. Če je prebrana vrednost večja kot shranjena vrednost, mora zapreti 

dušilno loputo. Če je prebrana vrednost manjša kot shranjena vrednost, mora odpreti loputo. Če 

je prebrana vrednost enaka kot shranjena vrednost, ne spremeni ničesar in ohrani odprtost 

lopute. Delovanje mikrokrmilnika je predstavljeno tudi na sliki 2.2.1. 

 

Slika 2.2.1: Diagram delovanja mikrokrmilnika 

Za mikrokrmilniško elektronsko vezje lahko uporabimo Arduino. Arduino je odprtokodna 

razvojna ploščica. Osnovan je na Atmega 328P mikrokrmilniku. Za lažjo uporabo so na 

krmilniku že vnaprej določeni analogni in digitalni vhodi ter digitalni izhodi. Arduino se 

programira s preprosto kodo v namenskem programu Arduino IDE, ki je prosto dostopna na 

spletu. Program prevede napisano kodo v Atmega krmilniku razumljiv jezik in ga preko USB 

vrat ali UART serijskih vrat naloži v spomin razvojne ploščice. Programska oprema Arduino 

IDE deluje na različnih operacijskih sistemih (Windows, Linux, MacOS). Programska oprema 

je dovolj preprosta za začetnike in dovolj zmogljiva za napredne uporabnike. Omogoča tudi 

spremljanje dogajanja na vhodih in izhodih v živo. Poleg preprostosti in široke uporabnosti je 

prednost Arduino razvojne ploščice tudi njegova cena, saj se cene začnejo že pri nekaj evrih. 

Potrebam za uporabo v osnovni šoli zadostuje Arduino Nano razvojna ploščica [13]. 

2.3 Izvršilni člen - krmiljenje dušilne lopute 

S krmiljenjem dušilne lopute uravnavamo pretok zraka (regulirna veličina), ki je usmerjen na 

turbinski motor. Celoten sklop vseh elementov potrebnih za uravnavanje pretoka zraka je 

združen v izvršilni člen. Izvršilni člen je v modelu regulacije vrtljajev sestavljen iz aktuatorja, 

ki premika loputo in izvršilni člen – loputa. Aktuator dobi informacijo o smeri premika lopute 

iz mikrokrmilniškega vezja. Izvršilni člen je povezava med mikrokrmilniškim elektronskim 

vezjem in reguliranim procesom – vrtljaji turbinskega motorja [10]. Za aktuator lahko 

uporabimo servomotor, ki iz mikrokrmilniškega vezja s pomočjo pulzno-širinske modulacije 

dobi podatek o kotnem odklonu od izhodiščne lege. Na servomotor je pritrjena dušilna loputa. 

2.4 Reguliran proces – regulacija vrtljajev turbinskega motorja 

V reguliranem procesu se vrtljaji turbinskega motorja (regulirana veličina) spreminjajo glede 

na zračni pretok skozi izvršilni člen. Na sam proces vplivajo različne motnje, na primer trenje 

v ležajih, sprememba obremenitve motorja, … [10]. Za turbinski motor lahko uporabimo 

poenostavljeno Bánki-Michellovo turbino, ki jo namesto vodnega toka poganja zračni tok [14].  

  

Preberi vrednost 
meritve hitrosti 

Primerjaj z nastavljeno 
vrednostjo 

Algoritem za odpiranje 
in zapiranje lopute 

Sprememba odprtosti 
lopute 
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3 Projektno učno delo 

Učenci pridobijo v šoli veliko uporabnega teoretičnega znanja, a ga velikokrat ne znajo povezati 

s praktičnimi primeri iz vsakodnevnega življenja. Tako kljub zadostnemu usvojenemu znanju 

uporabljajo sodobne naprave popolnoma mehanično, pri tem pa ne poznajo in ne razumejo 

njihovega pravilnega delovanja [15]. Za doseganje poglobljenega razumevanja principov in 

usvajanja novega znanja potrebujemo načrtno organizirano in izvajano dejavnost, ki jo 

izvajamo z določenim vzgojno-izobraževalnim ciljem. Pri tem želimo učencem vzpodbuditi 

interes, da za usvajanje novega znanja uporabijo interdisciplinarno povezovanje že usvojenih 

znanj in aktivno iskanje novih rešitev, saj se učenec intenzivnejše uči, če je proces učenja 

povezan tudi z doživljanjem (motorične in senzorične aktivnosti) [16].  

Aktivni pristopi pri poučevanju temeljijo na induktivnih učnih metodah, pri katerih je v 

ospredju učenec in ne učitelj. Ena izmed induktivnih metod poučevanja pri Tehniki je projektno 

učno delo [17], s katerim lahko dosežemo v prejšnjem odstavku omenjene metode dela, katere 

so izpostavili Novakova, Kolb in Dewey [18, 16]. Ker je projektna naloga oziroma projektno 

učno delo izpostavljeno tudi v učnem načrtu Tehnike in tehnologije [19], smo se odločili, da v 

magistrskem delu na primeru projektnega učnega dela izdelamo realen uporaben izdelek, ki bo 

učencem omogočal razumevanje delovanja izdelanega izdelka (Model regulacije vrtljajev). Pri 

tem želimo, da učenci uporabijo pridobljeno znanje, ki so ga pridobili v osnovni šoli, in ga 

tekom projekta nadgradijo na višji nivo. 

Projektno učno delo Poljak uvrsti med didaktične sisteme, kjer gre za združevanje elementov 

direktnega učiteljevega vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. Pri 

tem učitelj vodi učence skozi učni proces/projekt z uresničevanjem nalog, ki jih je z učenci na 

začetku zastavil. Učitelj jih med samim procesom usmerja, spodbuja ter jim pomaga. Učenci se 

pri tem samostojno učijo ter opazujejo, raziskujejo, rešujejo probleme in zbirajo podatke. Tako 

pridejo do znanja s pomočjo lastne aktivnosti. Pri projektnem učnem delu je potrebno dobro 

sodelovanje med učiteljem in učenci. Zaradi tega je vloga učitelja pri poučevanju drugačna kot 

pri tradicionalnem pouku. Vzdušje v razredu je nekoliko bolj sproščeno, vendar delovno. 

Učenci z učiteljem skupaj rešujejo naloge, v katerih se ne skrivajo samo znanja, ki jih morajo 

pridobiti po učnem načrtu, temveč tudi znanja izven okvira učnega načrta. Poudarek je na 

izkustvenem učenju, kjer je potrebna aktivnost vsakega učenca in zahteva sodelovanje v razredu 

[16]. Pomen izkustvenega učenja je John Hattie prek metaanalize, ki je bila opravljena na 

podlagi sinteze več kot 800 empiričnih raziskav o učinkih različnih učnih vplivov na dosežke 

učencev, opozoril na pozitiven vpliv izkustvenega učenja na učno uspešnost učencev [20, 21]. 

Omenjeni avtor je izpostavil, da je za izkustveno učenje in poučevanje pomembno pri učencih 

poiskati zanje primeren izziv, katerega cilj je učenje. Tekom njihovega dela si učenec in učitelj 

prizadevata oceniti, v kolikšni meri je cilj dosežen (znanje) s pomočjo izvedbe namenskih 

praktičnih primerov in analizo povratnih informacij. Pri izkustvenem učenju in poučevanju 

morajo aktivno sodelovati tako učenci kot učitelji [21]. 

Poznamo različne tipe projektnega učnega dela, ki jih ločimo glede na njihov namen [16]: 

- Konstruktivni tip. Sem spadajo aktivnosti, ki so povezane s konstruiranjem predmeta. Pri 

tem gre lahko za načrtovanje ali izvajanje aktivnosti ali pa za izdelavo predmeta. Učenci 

razvijajo predvsem kreativne sposobnosti. 

- Projekt ustvarjanja in vrednotenja. Izpostavljeno je spoznavanje in vrednotenje predmeta, 

pojava ali dogodka. Učenci se že na začetku seznanijo z vsebino, ki ji sledi podrobna 

obravnava, na osnovi katere ovrednotijo nalogo. Namen je kritična presoja vsebine, ki so jo 

prejeli. Ni dovolj samo ponovitev, kar so že slišali, videli ali prebrali. 
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- Problemski tip. Njegov namen je reševanje problema. Vanj spadajo raziskovalni tipi, ki 

raziskujejo nov, neznan pojav. Učenci pridobivajo znanje in informacije z raziskovanjem. 

Določijo problem, za katerega napovejo rešitve, ki jih z zbiranjem in obdelavo podatkov 

potrdijo oziroma ovržejo. 

- Tip učenja. Naloga tipa učenja je učinkovito usvajanje znanja s pomočjo različnih oblik 

učenja. Učenci znanje usvajajo preko različnih aktivnosti z izkustvenim učenjem. 

V primeru, da gre za obsežnejše projekte, so ti sestavljeni iz več manjših projektov. Tako se pri 

zastavljenem projektu ne moremo jasno opredeliti, za kateri tip projektnega učnega dela gre. 

Na primer: Raziskovalna naloga - Hitrost potoka Brbovščice, pri kateri je bilo najprej potrebno 

ugotoviti, od česa je hitrost odvisna in kasneje tudi, kako hitrost izmeriti ter interpretirati 

rezultate. 

Tako kakor učenje z odkrivanjem, ima projektno učno delo več stopenj, ki si sledijo po 

zaporedju, ki ga določa namen aktivnosti. Prav tako različni avtorji postavijo svoje stopnje, ki 

pa se med seboj bistveno ne razlikujejo. Nekateri avtorji so potek učnega dela razdelili v štiri 

stopnje [16]: 

- Postavitev cilja. 

- Načrtovanje, kjer se iščejo ideje, ki so temelj za nadaljnje delo. 

- Izvedba proizvoda. 

- Utemeljitev in zaključek dela. 

Druge razdelitve so še nekoliko bolj podrobne in imajo sedem faz [22]: 

- Načrtovanje in razvoj izdelka z izdelavo skice. 

- Izdelava prototipa. 

- Konstruiranje z izdelavo risbe in kosovnice. 

- Priprava serijske proizvodnje. 

- Ekskurzija, kjer si ogledajo proizvodnjo. 

- Izvedba proizvodnega dela na tekočem traku. 

- Zaključek proizvodnega dela. 

Za uporabo v osnovni šoli je naslednja razdelitev morda še najboljša [16, 23]: 

- Iniciativa. Pričetek projektnega dela, kjer se izbere temo. Tema za izvedbo lahko izhaja iz 

učnega načrta ali življenjskega problema. Najboljše je, da temo predlagajo učenci, saj bodo 

s tem bolj motivirani in zavzeti za delo. Lahko pa jo predlaga kdor koli drug. Med samo 

izvedbo moramo paziti, da je cilj projekta nespremenjen in funkcionalen. 

- Izdelava skice oziroma priprava osnutka in določitev ciljev. Pri tem koraku se še ne izdela 

načrta. S skico določimo področje teme, ki jo obravnavamo. Določi se, kako se bomo lotili 

problema in koliko časa mu namenimo. Preveri se tudi, ali je za uresničitev projekta 

potrebna zunanja pomoč. Določi se pravila dela. 

- Načrtovanje. Pripravi se načrt dela. Določi se vloge učencev in časovni okvir za posamezni 

del naloge. Popiše se potrebne pripomočke, metode in tehnike. 

- Izvajanje. Izvedba izdelka se lahko izvaja individualno, v parih ali skupinsko. Način 

izvedbe določi praviloma učitelj, ki izbere člane skupin glede na njihove sposobnosti in 

pretekle izkušnje. Naloga učitelja je pomoč, vendar je potrebno paziti, da učitelj s tem ne 

vsili svoje rešitve. Učenčevo aktivnost poizkuša doseči s postavljanjem vprašanj in 

spodbujanjem k razmišljanju. Učitelj spodbuja medsebojno pomoč za lažje doseganje cilja.  

- Predstavitev dosežkov. Projekt se zaključi s prikazom dosežkov, ki so praviloma konkretni 

in merljivi rezultati. Učenci svoje delo predstavijo ostalim učencem. V predstavitvi 

izpostavijo, s kakšnimi izzivi so se srečali, kako so jih rešili ter predlagajo izboljšave. 
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- Evalvacija je zaključek celotnega projektnega dela. Pri tem se ovrednotijo rezultati 

celotnega projektnega dela. Pri evalvaciji morajo učenci aktivno sodelovati, kritično oceniti 

svoje delo in podati oceno projekta. 

Za projektno delo pri tehničnem pouku je značilno, kot navaja Aberšek (2012), da se zastavljen 

cilj doseže v časovno omejenem obdobju s predvidenimi sredstvi po načrtu. Projekt se začne z 

oblikovanjem zamisli oziroma namena, pripravami na projekt, izvedbo projekta in na koncu 

uporabo. Pri vsaki fazi izvedbe projekta se kontrolira, ali izvedena faza projekta zadosti namenu 

projekta [24]. 

3.1 Projektni pouk pri tehniškem izobraževanju 

Boris Aberšek navaja, da je naloga projektnega pouka pri tehniškem izobraževanju izvesti 

projekt v realnem okolju z vso organizacijo. Pri izbiri cilja projekta moramo izhajati iz 

učenčevih dosedanjih znanj in njegovih zanimanj, pokrivati pa morajo kompleksnejše naloge 

oziroma izdelke, ki se pojavijo v realnem življenju. Projekt mora vsebovati vse korake od 

oblikovanja zamisli do uporabe izdelka. Pred pričetkom projekta mora učitelj določiti cilje 

projektnega dela, preveriti zahtevnost učnih ciljev, načrtovati učne oblike, pripraviti in preveriti 

ustreznost pogojev za delo, ugotoviti medpredmetne povezave in seveda določiti časovni okvir 

za izvedbo projekta [24]. 

3.1.1 Stopnje projektnega dela 

Po Aberšku je izvedba projektnega dela pri pouku razdeljena na šest stopenj, pri katerih je 

učitelj mentor, učenci pa izvajajo projekt vodeno samostojno [24]. 

1. Najti projektno idejo 

Najti idejo za projektno nalogo ni naloga učitelja, temveč v prvi fazi naloga učencev, kar jih 

spodbudi k razmišljanju o tem, kaj želijo. S tem damo možnost, da učenci udejanjijo svoje ideje 

pri pouku. Ideja za projektno delo mora biti sprejeta s strani večine učencev v razredu, kar 

dosežemo s pogovorom o možnosti realizacije ideje, potrebnih pogojih in načinih, potrebnih za 

doseganje zastavljenega cilja. S tem bo naloga zanimiva za učence in bo zagotavljala potrebno 

motivacijo za dokončanje naloge [24]. 

2. Določiti projektno nalogo 

Po izboru ideje za projektno nalogo je potrebno določiti zadolžitve za učence. Vsak učenec 

mora imeti svojo zadolžitev skozi celotno izvedbo projektne naloge. Učenci izvajajo 

razporejene zadolžitve individualno ali skupinsko, odvisno od vrste zadolžitve in dogovora. Pri 

skupinskem izvajanju zadolžitev je potrebno natančno razmisliti, koliko učencev bo sodelovalo 

v vsaki skupini in kakšna bo naloga posameznega učenca znotraj vsake posamezne skupine. 

Dodeljevanje zadolžitev in sestavljanje skupin učitelj lahko prepusti učencem, vendar mora 

preveriti, ali imajo nastale skupine realne možnosti za izvedbo naloge. Individualna razdelitev 

zadolžitev je smiselna le, če bodo posamezni učenci res kos zastavljeni nalogi in imajo dovolj 

znanj za izvedbo naloge [24]. 

3. Analizirati projektno nalogo in pogoje za njeno izvedbo 

Pri analizi projektne naloge moramo pridobiti informacije, ki bodo omogočale [24]: 

- izpeljavo delnih nalog, 

- konkretizirati učne cilje, 

- najti poti za rešitve delnih nalog projekta, 
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- pravočasno identifikacijo težav in njihovo predvidevanje, ki bi utegnile nastati pri 

izvedbi, 

- določiti časovne okvirje za realizacijo delnih nalog in celotnega projekta. 

 

4. Načrtovati postopek reševanja naloge 

Postopek načrtovanja naloge temelji na informacijah, ki smo jih pridobili, ter na analizi 

pridobljenih informacij. Načrtovanje izvedbe projekta prepustimo učencem, učitelj pa sodeluje 

v vlogi mentorja. S tem se učiteljevo vodenje omeji na usmerjanje in ne na posredovanje rešitev 

[24]. 

5. Izvedba projekta vključno s kontrolo 

Za izvedbo projekta je potrebna velika motiviranost učencev, saj se tekom projektnega dela 

pojavijo problemi, ki jih morajo učenci rešiti. Pri tem so na preizkušnji njihove sposobnosti in 

pripravljenost za reševanje problemov. Učiteljeva naloga je, da že pri iskanju projektne naloge 

upošteva aktualne interese učencev in vzpodbudi ter vzpodbuja zanimanje za te interese. V 

projektni nalogi bodo učenci dosegli cilje projektne naloge, če bodo razumeli potek dela. 

Projektna naloga mora biti pripravljena strokovno na osnovi primernega predznanja učencev. 

Ob tem se ne sme zanemariti znanja pridobljenega pri drugih predmetih [24]. 

Med izvedbo projektnega dela se bo pojavilo veliko problemov, ki jih bodo morali učenci 

razrešiti. Ena od rešitev je, da se učenci obrnejo na učitelja. Še bolje pa je, če si učenci pomagajo 

med seboj v okviru začasnih delovnih skupin, ki so pripravljene pomagati tistim skupinam, ki 

so se znašle pred problemom. Učenci s tem razvijajo timsko delo, razvijajo zaupanje v lastne 

sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos do dela. S tem se razvija tudi sistematično 

reševanje problemov ter razvijajo občutek odgovornosti do dela [24]. 

V celotnem delovnem procesu je potrebno izvesti več kontrolnih aktivnosti, ki so lahko 

planirane na določenih stopnjah projekta ali pa naključne. Učitelj istočasno neodvisno od 

projekta opazuje in nadzira samostojno delo učencev ter potek projektnega dela [24]. 

6. Poročilo o poteku projekta in predstavitev rezultatov 

Ob zaključku projektnega dela učenci predstavijo svoje delo. Pri tem izpostavijo in ovrednotijo 

svoje pridobljeno znanje in pridobljene izkušnje. Svoje izdelke predstavijo, jih ocenijo ter 

medsebojno primerjajo [24]. 

3.2 Umestitev razumevanja delovanja modela regulacije vrtljajev v učni načrt  

V poglavju Zasnova modela regulacije vrtljajev smo razčlenili delovanje modela regulacije 

vrtljajev na: 

- merilni člen, 

- mikrokrmilniško elektronsko vezje, 

- izvršilni člen, 

- reguliran proces. 

Merilni člen meri hitrost vrtenja gredi. Hitrost vrtenja gredi meri z merilnim krogom z režami, 

ki prekinjajo svetlobni tok svetlobnih vrat. Na osnovi dolžine pulza prekinitve in ne prekinitve 

ter števila rež merilnega kroga lahko izračunamo frekvenco vrtenja gredi, obhodni čas in 

obodno hitrost. S tem dobijo trenutno hitrost vrtenja gredi. Frekvenco, obhodni čas in obodno 

hitrost učenci spoznajo pri pouku Fizike [25]. Prav tako za pravilno interpretacijo izmerjenih 

podatkov morajo vedeti, da so izmerjene vrednosti fizikalnih količin nenatančne. 
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Mikrokrmilniško vezje prebere hitrost vrtenja in jo primerja s shranjeno hitrostjo vrtenja, ki jo 

nastavi uporabnik. Program s pomočjo algoritma določi položaj dušilne lopute. Pri izbirnih 

predmetih iz Računalništva učenci spoznajo algoritem. Algoritem je navodilo v programu [26]. 

Algoritem glede na funkcijsko odvisnost določi položaj dušilne lopute glede na prebrano 

vrednost, shranjeno hitrost in trenutni kot vrteža lopute. Pozicijo dušilne lopute 

mikrokrmilniško vezje poda izvršilnemu sistemu kot vrtež dušilne lopute za izračunan kot. 

Vrtež spoznajo učenci pri obravnavanju preslikav v 7. razredu pri Matematiki [27]. Funkcijsko 

odvisnost pa učenci spoznajo v 9. razredu, prav tako pri Matematiki [27]. 

Izvršilni člen s spremembo kota dušilne lopute uravnava pretok dušilne lopute. Kot dušilne 

lopute določi mikrokrmilniško elektronsko vezje. Večji kot je kot, bolj je loputa priprta. Pri tem 

se pretok zraka na motor zmanjša. Manjši kot je kot, bolj je loputa odprta in s tem se poveča 

zračni tok na motor. Lastnosti zračnega toka spoznajo učenci pri Naravoslovju v 6. razredu 

[28]. 

Reguliran proces je hitrost vrtenja gredi modela motorja. S pomočjo regulacije reguliramo 

hitrost vrtenja ne glede na motnje. Pri vrtenju se pojavijo motnje zaradi trenja. Sila trenja se 

pojavi v ležajih in na pronijevi zavori ter zavira gibanje. Trenje spoznajo učenci pri Fiziki [25]. 

Na Manchesterski univerzi študentje mehatronike uporabljajo robot MONA, ki je osnovan na 

Arduinu, na katerem se učijo regulacije in krmiljenja s pomočjo vgrajenih senzorjev in 

motorjev, kar jim omogoča poglobljeno razumevanje principov delovanja naprav [29]. Za 

učenje regulacije sta kot primer laboratorijske vaje na univerzi v Glasgowu Peter J. Gawthrop 

in Euan McGookin v člankih A lego-based control experiment in Using lego in control 

education opisala premikanje vozička z nihalom, sestavljenega iz kompleta Lego Mindstorms 

[30, 31]. Marija Rihtaršič je v svojem diplomskem delu predstavila princip regulacije na način, 

ki je primeren osnovnošolskim učencem. Za dodatno motivacijo učencev je predstavila 

regulacijo na primeru regulacije temperature vode. V zaključku diplomske naloge je Marija 

Rihtaršič predlagala izdelavo regulacije hitrosti vrtljajev motorja kot eno izmed možnosti 

nadgradnje svojega dela [32]. 

3.3 Faze projektne naloge: Regulacija vrtljajev na modelu motorja z dušilno loputo 

Kot smo že zapisali, srečamo regulacijo vrtljajev v vsakodnevnem življenju. Razumevanje 

delovanja pa pokriva znanja iz fizike in matematike. Cilj projektne naloge je izdelava modela 

Regulacije vrtljajev na motorja z dušilno loputo. V projektni nalogi bomo povezali znanja iz 

predmetov Matematika, Fizika, Tehnika in tehnologija, Elektronika z robotiko, Risanje v 

geometriji in tehniki ter Računalništvo. 

Pred pričetkom projekta mora učitelj določiti cilje projektnega dela, preveriti zahtevnost učnih 

ciljev, načrtovati učne oblike, pripraviti in preveriti ustreznost pogojev za delo, ugotoviti 

medpredmetne povezave in seveda določiti časovni okvir za izvedbo projekta[24]. 

3.3.1 Iskanje in oblikovanje idej 

V prvi fazi učencem zastavimo problem iz vsakodnevnih poznanih dogodkov in problemov. Pri 

iskanju in oblikovanju idej moramo odgovoriti na pomembni vprašanji: kako se glasi problem, 

ki ga moremo rešiti, in kako se glasi zastavljena naloga [24]. Projektna naloga se glasi: 

Ugotovili smo, da zaradi okvare vgrajenega regulatorja vrtljajev deluje bencinski agregat za 

proizvodnjo električne energije s previsokimi obrati. Izdelaj regulator vrtljajev. Naloga in 

vprašanji s predvidenimi odgovori so predstavljeni v tabeli 3.3.1. 
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Tabela 3.3.1:Iskanje in oblikovanje idej 

Naloga: 

Izdelaj regulator vrtljajev za bencinski agregat za proizvodnjo električne energije. 

Vprašanja: Odgovori: 

Kako se glasi problem, ki ga moramo 

rešiti? 

Kakšen pripomoček moramo izdelati, da lahko 

nadomestimo obstoječi regulator hitrosti? 

Kako se glasi zastavljena naloga? Izdelaj pripomoček, s katerim bi lahko nadomestili 

obstoječi regulator vrtljajev. 

3.3.2 Definiranje ideje 

Ko najdemo idejo za projektno nalogo, moramo natančno ugotoviti, katere zahteve moramo 

izpolniti. Na podlagi tega bomo lahko vrednotili naše delo. Vprašanji, na kateri moramo 

odgovoriti, sta: Katere funkcije mora izvajati izbrani izdelek ter ali moramo pri tem upoštevati 

posebne pogoje oziroma zahteve [24]? Vprašanja in predvideni odgovori so predstavljeni v 

tabeli 3.3.2. 

Tabela 3.3.2: Definiranje ideje 

Vprašanja: Odgovori: 

Katere funkcije mora izvajati izbrani 

izdelek? 
- Regulacija vrtenja ne glede na obremenitev, 

- lahko ga izdelamo na šoli, 

- možnost sprotnih popravkov načina 

regulacije vrtenja brez poseganja v 

konstrukcijo modela. 

Moramo pri tem upoštevati posebne 

pogoje oziroma zahteve? 

- Motor na notranje zgorevanje pri delovanju 

proizvaja strupene pline, zato moramo 

izdelati model, ki bo prikazoval princip 

delovanja dušilne lopute na motorju z  

notranjim zgorevanjem, 

- izdelati moramo model, ki bo prikazoval 

princip delovanja regulatorja vrtljajev, 

- model mora prikazati uporaben princip 

delovanja, 

- izdelamo ga lahko z  znanjem, pridobljenim 

v devetletni osnovni šoli. 

3.3.3 Analiza projektne naloge in pogojev 

Pri analizi projektnih pogojev učenci poiščejo možne rešitve za izdelek. Preverijo, ali se da 

takšno rešitev kupiti oziroma povzeti z druge naprave. Pri tem se lahko pozanimajo pri 

strokovnjakih iz lokalnega okolja, starših ali učitelju. Zbrane rešitve učenci predstavijo in se na 

osnovi predstavljenih rešitev odločijo, katero rešitev bodo realizirali. Pred odločitvijo moramo 

postaviti merila za izbiro, ki smo jih določili pri definiciji ideje. Pri tem nam lahko pomagajo 

vprašanja, predstavljena v tabeli 3.3.3 [24]. 

Tabela 3.3.3: Analiza projektne naloge 

Izbiranje: 

Razišči, kakšni regulatorji hitrosti obstajajo za motorje z dušilno loputo. 

Vprašanja: 

Katere vrste regulatorjev vrtljajev obstajajo? 

Kakšen bo model, ki bo prikazoval princip delovanja motorja z dušilno loputo? 
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Kje se uporabljajo? 

Kje lahko dobimo gradiva za izdelavo in kakšna je njihova cena? 

Odločanje: 

Predstavite svoje rešitve. Izbrali bomo tisto, ki zadosti zastavljenim merilom ter dobi največ 

glasov. 

Vprašanja: 

Katere vrste regulatorjev vrtljajev pridejo v poštev za izdelavo? 

Katere vrste model, ki bo prikazoval princip delovanja dušilne lopute, pride v poštev? 

V našem primeru je izbran »programirljiv« regulator vrtljajev ter model motorja s puhalom in 

turbinskim motorjem. 

3.3.4 Načrtovanje izvedbe projekta 

Pred izdelavo moramo pripraviti [24]: 

- tehnične risbe (Priloga 1), 

- tehnološki list (Priloga 2), 

- organizacijo dela (Priloga 3), 

- načrtovati in organizirati proizvodnjo, 

- določiti merila za vrednotenje. 

3.3.5 Izdelava in kontrola projekta 

Zavedati se je potrebno, da je izdelava modela regulacije vrtljajev in celotnega modela motorja 

z dušilno loputo obsežno projektno delo. Za to učence razdelimo v dve glavni skupini, kot lahko 

vidimo na diagramu (Slika 3.3.1). V eni skupini se bodo ukvarjali z regulatorjem vrtljajev, v 

drugi pa z modelom motorja. Prva skupina bo izdelala vse komponente, ki so povezane z 

regulatorjem (regulator, izvršilni člen, merilni člen). Drugi skupini pa dodelimo izdelavo 

puhalnika, ki proizvaja zračni tok, potreben za delovanje, dušilno loputo z ohišjem in izdelavo 

turbinskega motorja. 

 

Slika 3.3.1:Diagram razdelitev skupin in nalog 
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1. skupina: 
Regulator vrtljajev

Krmilnik

Odčitavanje hitrosti 
(merilni člen)

Krmiljenje dušilne 
lopute (izvršilni člen)

2. skupina: 
Model motorja s 

puhalnikom

Puhalnik

Dušilna loputa z 
ohišjem

Turbinski motor
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Učenci vseh skupin morajo medsebojno delati usklajeno. Njihove ugotovitve morajo biti 

medsebojno usklajene. Prav tako morajo biti usklajene mere izdelkov, ki jih med seboj 

sestavljajo. 

Učenci na koncu preizkusijo sestavljen model regulacije vrtljajev tako pod obremenitvijo kot 

tudi brez obremenitve. Ob tem lahko preverijo različne regulacijske algoritme. 

Natančen postopek izdelave in testiranja modela je opisan v podpoglavju Izdelava modela in 

Testiranje modela v poglavju Regulacija vrtljajev na modelu motorja z dušilno loputo. 

3.3.6 Vrednotenje, racionalizacija in predstavitev 

Ob zaključku projekta je potrebno izdelek ovrednotiti ter ovrednotiti delo učencev in ugotoviti, 

ali so bili učenci uspešni. Opravljeno delo in izdelek vrednotimo izključno na merilih, določenih 

pri načrtovanju izvedbe projekta. Projektno nalogo učenci predstavijo. Pri tem opišejo postopek 

izdelave, izdelek ter morebitne težave pri izvedbi projekta. Po predstavitvi projektno nalogo 

ovrednotimo ter poiščemo možnosti za izboljšavo ter racionalizacijo [24].  
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4 Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno 

loputo 

V 8. razredu pri Tehniki in tehnologiji obravnavamo Ottov motor, pri katerem se v prvem taktu 

dovaja v zgorevalno komoro zrak, ki se ga uravnava s pomočjo dušilne lopute. Prav tako v 8. 

razredu obravnavamo računalniško krmiljenje in CAD/CAM tehnologijo [19]. Kot nadgradnja 

krmiljenja je regulacija sistema. Za to smo se odločili za izdelavo modela regulacije hitrosti 

vrtenja pri modelu motorja z dušilno loputo. 

Poenostavljen model regulacije vrtljajev je sestavljen iz treh glavnih sestavnih delov: 

- merilnika hitrosti vrtenja, 

- dušilne lopute in 

- regulatorja. 

Regulator s pomočjo merilnika hitrosti vrtenja prebere hitrost vrtenja. Prebrano hitrost primerja 

s shranjeno hitrostjo. V kolikor je prebrana hitrost večja kot shranjena hitrost, mora zapreti 

dušilno loputo. Če je prebrana hitrost manjša kot shranjena hitrost, mora odpreti dušilno loputo. 

Če je prebrana hitrost enaka kot shranjena hitrost, položaja dušilne lopute ne spremeni. 

Zaradi varnosti ter varovanja zdravja in ker v Tehnični učilnici po navadi ni digestorija, ki bi 

odvajal strupene pline Ottovega motorja, je potrebno izdelati preprost model motorja, ki ne 

proizvaja strupenih plinov – za pogon ne uporablja kemične reakcije in je gnan s pomočjo 

pretoka zraka, ki ga bo uravnavala dušilna loputa. Za to je primeren preprost turbinski motor. 

Hitrost turbine se lahko regulira z regulacijo količine dovedenega energenta skozi šobe s 

pomočjo igle [33] ali s pomočjo spremembe kota lopatic [34]. Ker se želimo čim bolj približati 

delovanju Ottovega motorja z uplinjačem z dušilko, kot ga je med drugim opisal Guillaume 

Rouquette [35], bomo za regulacijo hitrosti vrtenja gredi turbine namesto prej opisanih metod 

uporabili regulacijo dotoka zraka na turbino z dušilno loputo. Za pretok zraka skozi dušilno 

loputo bo skrbel puhalnik. 

Naročilo sestavnih delov modela bi lahko predstavljalo velik strošek, zato jih bomo morali 

izdelati po meri. Za njihovo izdelavo bomo uporabili 3D tiskalnik. Pred izdelavo pa bomo 

elemente 3D računalniško modelirali. 

4.1 Regulator vrtljajev 

Pred pričetkom izdelave regulatorja se moramo odločiti, katere sestavne dele potrebujemo. Pri 

razdelitvi nalog vemo, katere naloge so dodeljene; to so krmilnik, merilni sistem in krmiljenje 

lopute. Za vsako izmed nalog si moramo zastaviti vprašanje: Kaj potrebujem za izvedbo 

posamezne naloge? Vprašanja in predvideni odgovori na vprašanja so zapisani v tabeli 4.1.1. 

Tabela 4.1.1: Definiranje ideje 

Naloga: 

Kaj potrebujem za izvedbo posamezne naloge? 

Vprašanja: Odgovori: 

Kaj potrebujem za krmilnik? Mikrokrmilniško elektronsko vezje, ki je dovolj enostavno 

za uporabo v osnovni šoli. 

Kaj potrebujem za krmiljenje 

dušilne lopute? 

Motor, ki natančno premika dušilno loputo v pred 

nastavljeno pozicijo. 

Kaj potrebujem za merilni člen? Pripomoček, ki meri hitrost vrtenja gredi motorja in čim 

manj vpliva na samo delovanje motorja. 
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Ko vemo, kaj potrebujemo za izvedbo vsake naloge, poiščemo, katere elemente lahko 

uporabimo in na koncu izberemo najbolj optimalne elemente. Pogoji za izbiro so odgovori na 

vprašanje, ki smo si ga najprej zastavili: Kaj potrebujem za izvedbo posamezne naloge? ter 

primernost uporabe v šolske namene. Možnosti rešitev in izbor so zapisani v tabeli 4.1.2. 

Tabela 4.1.2: Izbiranje 

Krmilnik 

Možne rešitve: Izbor 

Mikrokrmilniško elektronsko vezje iz družine 

Arduino. 

Izbrali smo mikrokrmilniško 

elektronsko razvojno vezje iz družine 

Arduino, ki je osnovano na Atmega 

mirokrmilniku s prednastavljenimi 

vhodno/izhodnimi vrati. 

RasberyPi 

Mikrokrmilniki PIC - Atmega, … 

ostalo 

Krmiljenje dušilne lopute 

Možne rešitve: Izbor 

Elektromotor in potenciometer za določanje 

pozicije. 

Izbrali smo servomotor, ki ima že v 

osnovi vgrajen potenciometer za 

natančno določanje pozicije s pomočjo 

nastavitve kota. 
Servomotor 

Koračni motor 

Ostalo 

Merilni člen 

Možne rešitve: Izbor 

Merilno kolo s kontakti. Izbrali smo merilno kolo s svetlobnimi 

vrati, saj meri hitrost brezkontaktno in 

je lažje za izvedbo. S tem ne vpliva na 

delovanje samega motorja, ki mu 

merimo hitrost vrtenja. Svetlobna vrata 

lahko izdelamo ali kupimo. 

Merilno kolo s svetlobnimi vrati. 

Indukcijska zanka z magnetom na gredi in merjenje 

inducirane napetosti oziroma pulzov (generator…). 

Hallov senzor (ni v učnem načrtu OŠ) 

Ostalo 

Za krmiljenje modela regulacije vrtljajev bomo uporabili mikrokrmilniško elektronsko vezje 

Arduino Nano, ki zadostuje osnovnim potrebam za delo v osnovni šoli. Najprej se moramo z 

mikrokrmilnikom spoznati. Mikrokrmilnik je integrirano vezje. Njegovo delovanje je odvisno 

od programa, ki je naložen v spomin mikrokrmilnika. Za sporazumevanje z zunanjim svetom 

uporablja vhodna in izhodna vrata (vhodi in izhodi), katerih delovanje je predpisano v 

naloženem programu. Na vhode lahko priključimo različne senzorje, tipke ter podobno, na 

izhode pa LED diode, servomotorje, LCD zaslon in podobno. 

4.1.1 Vhodna in izhodna vrata Arduina 

Kakor smo omenili, uporabljamo vhodna in izhodna vrata za komunikacijo z zunanjim svetom. 

Na vhodnih in izhodnih vratih so lahko analogni ali digitalni signali. Na vhode priključimo 

vhodne signale, ki glede na naložen program vplivajo na stanje na izhodnih signalih. Prav tako 

lahko na izhodne signale vpliva izključno naloženi program. Mikrokrmilniško elektronsko 

vezje, ki ga bomo uporabili, ima za lažjo uporabo že vnaprej določeno, na katerih priključkih 

(pin-ih) se uporabljajo analogni signali in na katerih digitalni signali. Ker imamo na istem pinu 

mikrokrmilnika lahko vhodni signal kot tudi izhodni signal, moramo pred pričetkom izvajanja 

programa določiti, ali je na izbranem pinu vhod oziroma izhod [36]. Razporeditev pinov si 

lahko pogledamo na sliki 4.1.1. 



15 

 

 

Slika 4.1.1: Arduino Nano, razporeditev priključkov [37] 

Določanje, ali se pin obnaša kot vhod ali izhod, na Androidu določimo s programsko kodo: 

Določanje pina 12 kot Vhod: pinMode(12,INPUT); 

Določanje pina 12 kot Izhod: pinMode(12,OUTPUT); 

Programsko kodo, ki določa, ali je pin vhod ali izhod, zapišemo v zanko, ki se zažene ob zagonu 

(Programska koda 4.1). 

void setup() { 

 

  pinMode(12, OUTPUT); 

} 

Programska koda 4.1: Definicija pina 

Določanje stanja in ali je na pin priključen digitalni oziroma analogni signal, se na Androidu 

določi sproti s programsko kodo, ki se izvaja ves čas delovanja mikrokrmilnika: 

Branje analogne vrednosti na pinu 2: analogRead(2); 

Priključena analogna vrednost je lahko od 0V do 5V. Prebrana vrednost je razdeljena na 1024 

korakov. Prebrano napetost Arduino poda kot celo število od 0 do 1023. Vrednost 0 je za 0V in 

vrednost 1023 za 5V. 

Pošiljanje izhodne analogne vrednosti na pin 5: digitalWrite(5,128); 

Ob tem je potrebno opozoriti, da analogna vrednost (velikost napetosti) pri Arduinu Nano in 

Uno ustvarimo s pulzno širinsko modulacijo, kar pomeni, da velikost napetosti določimo s 

pomočjo različno dolgih digitalnih signalov. Dolžino signalov lahko določimo od 0 do 255, kar 

pomeni, da imamo na izhodu lahko napetost od 0V do 5V razdeljeno na 256 korakov. Analogni 

izhod imamo lahko na pinih 3, 5, 6, 9, 10 in 11. V našem primeru bo na 5 pinu napetost 2,5V. 

Branje digitalnega stanja na pinu 2: digitalRead(2); 

Pošiljanje izhodnega digitalnega stanja na pin 2: digitalWrite(2,HIGH); 

Z ukazom HIGH oziroma LOW določimo logično stanje na digitalnem izhodu. 

Za samostojno usvajanje in utrjevanje snovi za učence pripravimo naloge. Naloge sestavimo 

tako, da z vsako nalogo ali njenim dopolnilom dopolnijo znanje, ki je potrebno za izvedbo 

projektne naloge. 
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Naloga za učence 1: Uporaba digitalnega izhoda 

Na Arduinu imaš vgrajeno LED diodo. Priklopljena je na digitalni pin 13. Napiši programsko 

kodo, ki vklopi LED diodo. 

Rešitev: 

V programu (Programska koda 4.2) moramo v prvi zanki, void setup(), ki se izvede samo ob 

zagonu programa, določiti, da je izbrani pin izhodna vrata. V drugi zanki, void loop(), ki se 

izvaja ves čas uporabe, pa povemo, kaj se bo na izhodu dogajalo. V našem primeru postavimo 

izhodni signal na logično vrednost HIGH, kar pomeni, da je na izhodu napetost, zaradi katere 

LED dioda sveti. Za napajanje je poskrbljeno preko USB vrat Arduina. Shema vezave na 

protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.2. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 4. 

void setup() { 

 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH); 

} 

Programska koda 4.2: Uporaba digitalnega izhoda 

 

Slika 4.1.2: Shema vezave Arduina na protoboardu 

Dopolnilo k nalogi: 

Priredi program tako, da se LED dioda prižiga in ugaša v intervalu po 1s. Razmisli, kako bi to 

naredil, kateri ukaz bo za to uporabil ter pazi na mersko enoto za čas. 

Rešitev: 

Uporabiti moramo ukaz delay (Programska koda 4.3). Z ukazom ustavimo program za 

nastavljeno časovno vrednost. Enota za časovno vrednost so milisekunde. Shema vezave na 

protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.3. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 4. 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  delay(1000); 

} 

Programska koda 4.3: Uporaba ukaza delay() 
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Slika 4.1.3: Shema vezave Arduina na protoboardu 

Naloga za učence 2: Uporaba digitalnega vhoda in digitalnega izhoda 

Vgrajeno LED dioda priključeno na 13 digitalni pin vključi s pritiskom na tipko, ki je 

priključena na digitalni pin 2. Ko tipko spustiš, se dioda ugasne. Namig: Če je tipka pritisnjena, 

je dioda prižgana, drugače je ugasnjena. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši 

morebitne, na novo uporabljene elemente. 

Rešitev: 

Uporabiti smo morali tipko. Ker je na pinu po sklenjenem kontaktu še vedno napetost (električni 

potencial) zaradi same strukture mikrokrmilniškega vezja, moramo pin, na katerega je 

priključena tipka, povezati z ozemljitvijo preko 10k upora. S tem odvedemo potencial na pinu, 

ko tipka ni pritisnjena. Napajanje tipke je priključeno na +5V (Slika 4.1.4). V programski kodi 

smo morali uporabiti pogojni stavek, s katerim smo določili, če je logični signal na vhodu HIGH 

je tudi na izhodu HIGH, drugače je na izhodu LOW (Programska koda 4.1). Logični signal 

HIGH na digitalnem vhodu oziroma izhodu je +5V, logični signal LOW pa 0V. Shema vezave 

na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.4. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 

5. 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

} 

void loop() { 

  if (digitalRead(2) == HIGH) { 

    digitalWrite(13, HIGH); 

  } else { 

    digitalWrite(13, LOW); 

  } 

} 

Programska koda 4.4: Uporaba digitalnega vhoda in izhoda 

 

Slika 4.1.4: Shema vezave tipke na protoboardu 

Dopolnilo k nalogi: 
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Priredi program tako, da s pritiskom ene tipke LED diodo vklopiš in s pritiskom druge tipke 

diodo izklopiš. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši morebitne, na novo uporabljene 

elemente. 

Rešitev: 

Za razrešitev tega problema moramo v programu uporabiti dva pogojna stavka (Programska 

koda 4.5). Vsak stavek za svoj gumb. Pri tem moramo paziti, da pri tipki za vklop na izhodnih 

vratih nastavimo stanje HIGH in pri tipki za izklop stanje LOW. Shema vezave na protoboardu 

je predstavljena na sliki 4.1.5. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 6. 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

  pinMode(3, INPUT); 

} 

void loop() { 

  if (digitalRead(2) == HIGH) { 

    digitalWrite(13, HIGH); 

  }  

  if (digitalRead(3) == HIGH) { 

    digitalWrite(13, LOW); 

  }  

} 

Programska koda 4.5: Vklop in izklop diode z dvema tipkama 

 

Slika 4.1.5: Shema vezave obeh tipk na protoboardu 

Dopolnilo k nalogi: 

Program priredi tako, da s pritiskom na tipko LED diodo vklopiš in s ponovnim pritiskom na 

isto tipko LED diodo izklopiš. Namig: morda si moraš zapomniti zadnje stanje tipke in LED 

diode. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši morebitne, na novo uporabljene elemente. 

Rešitev: 

V programu moramo uporabiti pogojni stavek, ki hkrati preverja, kakšno je trenutno logično 

stanje tipke in kakšno je bilo staro stanje tipke. Vgnezdeni pogojni stavek pa preverja, kakšno 

je logično stanje LED diode. Za shranjevanje stanj smo uvedli spremenljivke (Programska koda 

4.6). Shema vezave na protoboardu je predstavljena na  sliki 4.1.6. Vezalni načrt elementov je 

predstavljen v prilogi 5. 

int TipkaStaroStanje = LOW; 

int StanjeLED = HIGH; 

int Tipka; 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

} 

void loop() { 
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  Tipka = digitalRead(2); 

  if (Tipka == HIGH and TipkaStaroStanje == LOW) { 

    if (StanjeLED == HIGH) 

      StanjeLED = LOW; 

    else 

      StanjeLED = HIGH;    

  } 

  digitalWrite(13, StanjeLED); 

  TipkaStaroStanje = Tipka; 

} 

Programska koda 4.6: Uporaba vgnezdenega pogojnega stavka in spremenljivk 

 

Slika 4.1.6: Shema vezave tipke na protoboardu 

Dopolnilo k nalogi: 

Če se je zgodilo, da je LED dioda utripnila, ne da bi si to želel, moraš to popraviti. Nariši shemo 

vezave na protoboardu in opiši morebitne na novo uporabljene elemente. 

Rešitev: 

V trenutku spusta tipke se lahko zgodi večkratno nihanje napetosti, kar Arduino zazna kot hitro 

spremembo logičnih stanj. V izogib tega lahko damo časovno zaustavitev programa, kar je v 

tem primeru možna rešitev, vendar upočasni program (Programska koda 4.7). Lahko pa pin 

povežemo z maso preko kondenzatorja, ki kompenzira motnje nihanja napetosti. Shema vezave 

na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.7. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 

7. 

int TipkaStaroStanje = LOW; 

int StanjeLED = HIGH; 

int Tipka; 

void setup() { 

  pinMode(13, OUTPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

} 

void loop() { 

  Tipka = digitalRead(2); 

  if (Tipka == HIGH and TipkaStaroStanje == LOW) { 

    if (StanjeLED == HIGH) 

      StanjeLED = LOW; 

    else 

      StanjeLED = HIGH; 

    delay(250); 

  } 

  digitalWrite(13, StanjeLED); 

  TipkaStaroStanje = Tipka; 

   

} 

Programska koda 4.7: Uporaba zakasnitve pri tipki 
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Slika 4.1.7: Shema vezave tipk na protoboardu s kondenzatorji za kompenzacijo motenj 

4.1.2 Servomotor 

Servomotor je motor, ki mu lahko natančno nastavimo oziroma spremenimo pozicijo njegove 

gredi. Značilnost servomotorja je, da se zavrti za kot od -90° do +90° (skupaj za 180°). Za 

delovanje servomotorja potrebujemo napajanje in digitalni signal, ki s pulzno širinsko 

modulacijo pove, na kolikšen kot se mora gred zavrteti. Digitalni signal je priključen na 

digitalni izhod Arduina. Za uporabo servomotorja z Arduinom moramo naložiti knjižnico za 

delovanje servomotorja z ukazom #include <Servo.h> in kreirati objekt Servo servomotor, 

na katerega se sklicujemo ob uporabi servomotorja. Digitalni izhod na Arduinu, ki krmili 

servomotor z ukazom servomotor.attach(9), določimo v zanki, ki se izvede ob zagonu 

programa. 

Pozicijo gredi servomotorja določimo v stopinjah s celim številom od 0° do 180° v funkciji 
servomotor.write(val). 

Naloga za učence: Nastavljanje pozicije servomotorja 

Pozicijo servomotorja nastavi tako, da se za vsako sekundo obrne za 10°. Ko pride do skrajne 

lege, se obrne. Servomotor začne pri kotu 0°. Namig: Dokler ne doseže skrajne lege, spremeni 

kot za 10°. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši morebitne, na novo uporabljene 

elemente. 

Rešitev: 

Pred uporabo servomotorja moramo naložiti knjižnico, ki vsebuje programsko kodo za uporabo 

in nadzor servomotorja. Knjižnice prikličemo z ukazom #include in dodamo ime knjižnice, 

na primer <Servo.h>. S pomočjo ugnezdene zanke while smo izračunavali velikost kota, ki je 

določal pozicijo servomotorja. Z dodatnim pogojnim stavkom v zanki smo spremenili smer 

vrtenja, ko smo dosegli skrajno lego motorja (Programska koda 4.8). Po potrebi priključimo 

dodatni vir napajanja. Shema vezave na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.8. Vezalni 

načrt elementov je predstavljen v prilogi 8. 

#include <Servo.h> 

int kot = 0; 

int smer = 1; 

Servo servomotor;  

void setup() { 

  servomotor.attach(9); 

  servomotor.write(kot); 

 

} 

void loop() { 

  if (smer == 1){ 

    while(kot < 180){ 

      servomotor.write(kot); 

      delay(1000); 

      kot = kot + 10; 
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      if (kot == 180) smer = 0; 

    } 

  } 

  else{ 

    while(kot > 0){ 

      servomotor.write(kot); 

      delay(1000); 

      kot = kot - 10; 

      if (kot == 0) smer = 1; 

    } 

  } 

} 

Programska koda 4.8: Nastavljanje pozicije servomotorja 

 

Slika 4.1.8: Shema vezave servomotorja na protoboardu 

Dopolnilo k nalogi: 

Program popravi tako, da določiš pozicijo servomotorja z vrtenjem potenciometra. 

Potenciometer priključi na analogna vrata 1. Namig: Meri napetost na potenciometru. 

Rešitev: 

Z ukazom map funkcijsko priredimo prebrano napetost na analognem vhodu v kot, ki določa 

pozicijo servomotorja (Programska koda 4.9). Potenciometer smo priključili tako, da smo pin 

1 priključili na napajanje +5V, pin 2 smo priključili na analogni vhod Arduina in pin 3 smo 

priključili na ozemljitev. Shema vezave je predstavljena na sliki 4.1.9. Vezalni načrt elementov 

je predstavljen v prilogi 9. 

#include <Servo.h> 

int kot = 0; 

Servo servomotor;  

void setup() { 

  servomotor.attach(9); 

  servomotor.write(kot); 

} 

void loop() { 

  kot = analogRead(1); 

  kot = map(kot, 0, 1023, 0, 180); 

  servomotor.write(kot); 

  delay(15); 

} 

Programska koda 4.9: Nastavljanje kota servomotorja s potenciometrom 
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Slika 4.1.9: Shema vezave servomotorja in potenciometra na protoboard 

Dopolnilo k nalogi: 

Program priredi tako, da s pomočjo tipke povečaj kot in zmanjšaj kot nastaviš položaj 

servomotorja. Korak spremembe naj bo 10°. 

Rešitev: 

Pri reševanju problema posebnega dodatnega znanja ne potrebujemo. Znati moramo združiti 

znanje iz naloge vklapljanja in izklapljanja LED diode z dvema gumboma in predhodne naloge, 

krmiljenje servomotorja s pomočjo izračunavanja kotov pozicij ter sestaviti programsko kodo, 

ki uporabo tipk in servomotorja združuje (Programska koda 4.10). Shema vezave na 

protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.10. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 

10. 

#include <Servo.h> 

Servo servomotor;  

int kot = 0; 

int TipkaStaroStanjeGor = LOW; 

int TipkaGor; 

int TipkaStaroStanjeDol = LOW; 

int TipkaDol; 

void setup() { 

  servomotor.attach(9); 

  servomotor.write(kot); 

  pinMode(3, INPUT); 

  pinMode(2, INPUT); 

} 

void loop() { 

  TipkaGor = digitalRead(2); 

  if (TipkaGor == HIGH and TipkaStaroStanjeGor == LOW) { 

    kot = kot + 10; 

    delay(250); 

  } 

  TipkaDol= digitalRead(3); 

  if (TipkaDol == HIGH and TipkaStaroStanjeDol == LOW) { 

    kot = kot - 10; 

    delay(250); 

  } 

  servomotor.write(kot); 

  TipkaStaroStanjeGor = TipkaGor; 

  TipkaStaroStanjeDol = TipkaDol; 

} 

Programska koda 4.10: Nastavljanje kota servomotorja s tipkami 
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Slika 4.1.10: Shema vezave servomotorja in tipk za nastavitev kotov  na protoboard 

4.1.3 Svetlobna vrata 

Svetlobna vrata lahko uporabljamo za določanje hitrosti spremembe stanj na merilnem krogu z 

režami. Sestavljena so iz IR Diode in fototranzistorja, ki zaznava svetlobni tok iz IR Diode. Pri 

svetlobnih vratih spremljamo stanje fototranzistorja, ki zaznava svetlobni tok. Svetlobni tok se 

prekine, če postavimo oviro med IR Diodo in fototranzistorjem in zopet vzpostavi, če oviro 

odstranimo. Za uporabo svetlobnih vrat potrebujemo napajanje svetlobnih vrat in digitalni 

signal, ki oddaja različno dolge impulze glede na čas prekinitve. Digitalni signal je priključen 

na digitalni vhod Arduina. Za uporabo svetlobnih vrat ne potrebujemo posebnih nastavitev na 

Arduinu, saj samo spremljamo stanje na digitalnem vhodu. 

Naloga za učence: Zaznavanje svetlobnega snopa 

Sestavi program, ki ob prekinitvi svetlobnih vrat priključenih na pin 12 vklopi vgrajeno LED 

diodo na Arduinu priključeno na pin 13. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši 

morebitne, na novo uporabljene elemente. Namig: Kakšen signal dajo uporabljena svetlobna 

vrata pri prekinitvi svetlobnega toka? 

Rešitev: 

Naloga je programsko zelo podobna nalogi, pri kateri smo vklapljali in izklapljali LED diodo s 

tipko, s to razliko, da tipko sedaj nadomeščajo svetlobna vrata (Programska koda 4.11). 

Svetlobna vrata smo priključili na napajanje, digitalni izhod svetlobnih vrat pa smo priključili 

na digitalni vhod Arduina. Pri prekinitvi svetlobnega toka dajo svetlobna vrata na digitalni 

izhod logično vrednost HIGH. Shema vezave na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.11. 

Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi 11. 

void setup() { 

  pinMode(12, INPUT); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  if (digitalRead(12) == LOW) { 

    digitalWrite(13, HIGH); 

  }  

  else { 

    digitalWrite(13, LOW); 

  } 

} 

Programska koda 4.11: Preverjanje stanja na svetlobnih vratih 
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Slika 4.1.11: Shema vezave svetlobnih vrat na protoboard 

Dopolnilo k nalogi: 

Sestavi program, ki šteje, koliko prekinitev so zaznala svetlobna vrata, in štetje sproti izpisuje 

na serijska vrata. Nariši shemo vezave na protoboardu in opiši morebitne, na novo uporabljene 

elemente. 

Rešitev: 

Vzpostavitev serijske komunikacije med Arduinom in računalnikom dosežemo z nizom ukazov 

serial. Najprej moramo v zanki, ki se izvede samo ob zagonu z ukazom 

Serial.begin(9600), določiti, s kakšno hitrostjo bodo serijska vrata delala. Izpise vrednosti 

na serijska vrata zapovemo z ukazom Serial.print(), pri čemer v oklepaju podamo, katero 

vrednost želimo izpisati. Če želimo, da se naslednja vrednost izpiše v novi vrstici, dodamo 

ukazu na koncu »ln«, na primer Serial.println() (Programska koda 4.12). Izpise lahko 

spremljamo na računalniku s terminalom ali v aplikaciji Arduino z vgrajenim pripomočkom 

Serijski vmesnik. Shema vezave na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.12. Vezalni načrt 

elementov je predstavljen v prilogi 11. 

int stevec = 0; 

int stanje = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println(stevec); 

  pinMode(12, INPUT); 

} 

void loop() { 

  if (digitalRead(12) == HIGH and stanje == 0){ 

    stevec = stevec + 1; 

    stanje = 1; 

    Serial.println(stevec); 

  } 

  if (digitalRead(12) == LOW and stanje == 1){ 

    stanje = 0; 

  } 

} 

Programska koda 4.12: Štetje prekinitev in izpis preko serijskih vrat 
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Slika 4.1.12: Shema vezave svetlobnih vrat na protoboard 

Dopolnilo k nalogi: 

Program dopolni tako, da program sproti izpisuje dolžino pulzov na LCD zaslon. Nariši shemo 

vezave na protoboardu in opiši morebitne, na novo uporabljene elemente. 

Rešitev: 

Izbrani LCD zaslon komunicira z Arduinom preko vmesnika I2C. Za komunikacijo mer 

Arduinom in I2C vmesnikom potrebujemo knjižnico Wire.h, ki vsebuje potrebne ukaze. Za 

delovanje LCD zaslona pa potrebujemo knjižnico LiquidCrystal_I2C.h. Pred uporabo LCD 

zaslona moramo nastaviti, na katerem naslovu se zaslon nahaja in ostale potrebne nastavitve z 

ukazom LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE). Priključna 

pina za I2C vmesnik sta na Arduinu že vnaprej določena, in sicer analogna pina 4 in 5. V zanki, 

ki se zažene samo ob zagonu programa, določimo, koliko znakov ima LCD zaslon v vrstici in 

koliko vrstic ima LCD zaslon z ukazom lcd.begin(16,2). Način, kako izpišemo željeno 

vrednosti na LCD zaslon, je podoben kot pri izpisih na serijska vrata, s to razliko, da pri ukazu 

serial zamenjamo z lcd. Posebnost je tudi ukaz za prehod v novo vrstico, ki se določi kot 

nastavitev nove izhodiščne pozicije za prikaz podatkov z ukazom lcd.setCursor(0,1) 

(Programska koda 4.13). Shema vezave na protoboardu je predstavljena na sliki 4.1.13. Vezalni 

načrt elementov je predstavljen v prilogi 12. 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

unsigned long pulzHi; 

unsigned long pulzLo; 

unsigned long pulz; 

void setup() { 

  pinMode(12, INPUT); 

  lcd.begin(16,2); 

} 

void loop() { 

  pulzHi = pulseIn(12,HIGH); 

  pulzLo = pulseIn(12,LOW); 

  pulz = pulzHi + pulzLo; 

  lcd.clear(); 

  lcd.print("Dolzina pulza:"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print(pulz); 

  lcd.print(" mikrosekund"); 

} 

Programska koda 4.13: Uporaba LCD modula 
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Slika 4.1.13: Shema vezave svetlobnih vrat in LCD zaslona na protoboard 

4.1.4 Regulacija vrtljajev 

Kot smo že omenili, je naloga regulatorja hitrosti vrtljajev reguliranje hitrosti vrtenja motorne 

gredi. Regulirano hitrost nastavimo lahko tako, da shranimo trenutno željeno hitrost ali pa jo 

nastavimo s pomočjo gumbov za povečevanje in zmanjševanje hitrosti. 

Naloga za učence: Izdelava regulatorja hitrosti 

Izdelaj regulator hitrosti, ki bo reguliral vrtljaje gredi turbinskega motorja z dušilno loputo. 

Regulator naj ima funkcije in elemente: 

- gumb vklop in izklop (nastavitve ne delajo, na zaslonu piše REGULATOR 

IZKLOPLJEN), 

- gumb za povečevanje nastavljene hitrosti, 

- gumb za zmanjševanje nastavljene hitrosti, 

- gumb za shranitev trenutne hitrosti, 

- LCD zaslon za prikaz trenutne hitrosti, nastavljene hitrosti in odprtost lopute, 

- hitrost naj zaznava s svetlobnimi vrati, 

- servomotor za premikanje dušilne lopute, 

- kontrolne LED diode za stanje vklopljeno, shranjena hitrost in dosežena hitrost. 

Sproti komentiraj, kar delaš. 

Reševanje naloge: 

Pred pričetkom uporabe moramo določiti spremenljivke, ki jih bomo uporabljali v programu, 

ter naložiti knjižnice za servomotor, LCD zaslon in komunikacijo I2C. Nastaviti moramo tudi 

parametre za uporabo LCD zaslona in servomotorja (Priloga 13). 

V zanko, ki se zažene ob zagonu programa, moramo zapisati, na katerih vratih bomo priključili 

servo motor (pin 13), svetlobna vrata (pin 12), tipke za aktivacijo, povečevanje in zmanjševanje 

hitrosti ter shranjevanje trenutne hitrosti (pin 2, 3, 4 in 5) in kontrolne LED diode (pin 6, 7, 8 

in 9) (Priloga 14). 
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Hitrost vrtenja merimo s štetjem pulzov v časovnem obdobju. Izmerjeno število pulzov 

regulator hitrosti primerja s shranjeno vrednostjo, ki jo prebere ob pritisku na gumb za 

shranjevanje trenutne vrednosti ali pa jo nastavimo z gumboma za povečevanje oziroma 

zmanjševanje vrednosti. Pri primerjavi shranjenih vrednosti se je potrebno zavedati, da daljši 

pulz pomeni počasnejše vrtenje motorja. Gibanje lopute je odvisno od razlike med nastavljeno 

hitrostjo in izmerjeno hitrostjo – pogreškom. Pri tem je potrebno upoštevati, da mora biti loputa 

pri večji obremenitvi bolj odprta kot pri manjši obremenitvi. V ta namen bomo uporabili 

algoritem za PI regulacijo. V programu je vnesena tudi varovalka, ki onemogoča loputi premik 

izven zastavljenih okvirjev, ker ima loputa zaradi oblike šobe omejitev gibanja. Na koncu 

dodamo še ukaze za izpis zahtevanih vrednosti na LCD zaslonu. Kratice pri prikazu so: vt – 

trenutna dolžina pulza, vs – nastavljena vrednost in kot – položaj servomotorja. Za sprotna 

prilagajanja smo dodali tudi potenciometre, s katerimi lahko prilagajamo časovni zamik, hitrost 

odpiranja in hitrost zapiranja dušilne lopute (Priloga 15). Shema vezave na protoboardu je 

predstavljena na sliki 4.1.14. Vezalni načrt elementov je predstavljen v prilogi (Priloga 16). 

 

Slika 4.1.14: Shema vezave krmilnika na protoboard 
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4.2 Izdelava modela motorja in puhalnika 

Pred pričetkom izdelave modela motorja in puhalnika moramo določiti, katere sestavne dele 

potrebujemo za osnovno delovanje modela. Določiti moramo tudi, katere sestavne dele bomo 

izdelali in katere bomo morali kupiti. Pri razdelitvi nalog vemo, katere naloge so dodeljene 

skupini, ki je zadolžena za izdelavo modela. To so puhalnik, dušilna loputa z ohišjem in 

turbinski motor. Za vsako izmed nalog si moramo zastaviti vprašanje: Kaj potrebujem za 

izvedbo posamezne naloge? Odgovori na vprašanja so zapisani v tabeli 4.2.1. 

Tabela 4.2.1: Definiranje ideje 

Naloga: 

Kaj potrebujem za izvedbo posamezne naloge? 

Vprašanja: Odgovori: 

Kaj potrebujem za puhalnik? Pripomoček, ki bo ustvarjal dovolj velik 

zračni tok za pogon turbinskega motorja. 

Kaj potrebujem za dušilno loputo in njeno 

ohišje? 

Dušilno loputo, ki bo pripirala odprtino, 

skozi katero teče zračni tok in s tem uravnava 

pretok zraka na motor, ter ohišje, ki bo zračni 

tok puhalnika usmerjal na turbino. 

Kaj potrebujem za turbinski motor? Preprost turbinski motor, ki bo deloval na 

zračni tok. 

Ko določimo, kaj potrebujemo za izvedbo vsake naloge, poiščemo možne rešitve, ki opravljajo 

željeno funkcijo. Glede na kriterije, ki smo jih zastavili v definiranju ideje, izberemo, katere 

elemente bomo kupili in katere elemente bomo izdelali. Elemente, ki smo jih izbrali za izdelavo, 

bomo 3D natisnili. Ob tem moramo paziti, da so izbrani elementi primerni za izdelavo v osnovni 

šoli. Možnosti rešitev in izbor so zapisani v tabeli 4.2.2. 

Tabela 4.2.2: Izbiranje 

Puhalnik 

Možne rešitve: Izbor 

Aksialni ventilator (namizni ventilator) Izbrali smo radialni kompresor, pri katerem 

lahko izdelam vse sestavne dele razen elektro 

motorja, ki bo poganjal lopatice. Zaradi 

njegove zasnove bomo lažje usmerjali 

izhodni zračni tok in je preproste zasnove. 

Zanj moramo izdelati tudi ohišje, na katerem 

moramo omogočiti pritrditev ohišja dušilne 

lopute. 

Radialni kompresor / ventilator 

Batni kompresor 

Ostalo 

Dušilna loputa in ohišje 

Možne rešitve: Izbor 

Dušilna loputa s sredinsko nameščeno gredjo Izbrali smo dušilno loputo z gredjo, 

nameščeno na robu, ker bomo odvečen zrak 

iz puhalnika usmerjali stran od motorja. Za 

premik dušilne lopute bomo uporabili 

servomotor.  

Dušilna loputa z gredjo, nameščeno na robu 

Ostalo 

Turbinski motor 

Možne rešitve: Izbor 

Kaplanova turbina (aksialna turbina) Vse predlagane turbine so turbine, ki za 

delovanje potrebujejo vodni tok. Ker mora 

biti naša rešitev dovolj preprosta, da jo lahko 
Peltonova  turbina (radialna turbina)  

Francisova  turbina (radialna turbina)  
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Banki  turbina (radialna turbina)  izdelamo, in mora zanesljivo delovati z 

zračnim tokom, izbiramo med enakotlačnimi 

(akcijskimi) turbinami. Zaradi zanimive in 

preproste zasnove smo izbrali Banki turbino 

[14]. 

Ostalo 

4.2.1 3D modeliranje in 3D tisk 

Za izdelavo nekaterih elementov modela bomo uporabili 3D modeliranje. 3D modeliranje 

uporabimo pri načrtovanju in izdelavi različnih modelov oziroma prototipov. Modeliramo z 

različnimi programi za računalniško podprto načrtovanje oziroma krajše z CAD programi. S 

tem se izognemo dragemu izdelovanju prototipov, poleg tega nam omogoča lažje in cenejše 

popravljanje morebitnih napak. 3D modeliranje se izbirno uporablja že pri pouku v osnovni šoli 

[38]. 

Računalniški model lahko naredimo tudi s pomočjo 3D fotografiranja oziroma ga zajamemo z 

namensko napravo, ki izdela digitalno 3D sliko. Za prostorski zajem objekta so uporabne 

različne tehnologije, ki se v grobem delijo na zajem z dotikom in brez. Pri zajemu objekta z 

dotikom se uporablja roko oziroma gred, ki ima v premičnih delih natančne senzorje za 

določanje pozicije ter tipalo dotika. Vsako mesto dotika sporoči računalniku koordinate. S 

sestavljanjem in povezovanjem teh točk dobimo digitalno 3D sliko predmeta[39]. Zajem 

predmeta brez dotika lahko deluje kot stereoskopska fotografija oziroma fotografija iz različnih 

pogledov, pri kateri računalnik preračuna oporne in vmesne točke. Uporabi se lahko tudi zajem 

predmeta z laserjem, ki osvetljuje predmet po vnaprej začrtani poti ter shranjuje kot, pod 

katerim usmeri žarek, in razdaljo, ki jo izračuna na podlagi hitrosti svetlobe in časa, ki preteče, 

da se žarek odbije v namenski senzor [39].  

Izbrani 3D model lahko tudi izdelamo ali natisnemo. Za izdelavo predmeta s 3D tiskalnikom 

potrebujemo 3D računalniški model predmeta, ki ga lahko naredimo z različnimi 3D CAD 

programi ali pa smo ga 3D fotografirali oziroma zajeli z namensko napravo, ki izdela digitalno 

3D sliko. 3D tiskanje je izdelava digitalno izrisanega predmeta v treh dimenzijah z dodajanjem 

materiala. Predmet, ki je narejen s 3D tiskom, se gradi s polaganjem plasti materiala, dokler ni 

do konca izdelan. S 3D tiskalnikom lahko naredimo različne predmete, ki jih sicer lahko 

naredimo iz lesa, kot na primer škatlica. Omogoča pa nam tudi izdelavo oblikovno zapletenejših 

izdelkov. Poznamo različne vrste 3D tiskanja. 

SLA – Stereo litografija 

Pri stereo litografiji se uporablja posebna tekočina, ki se strdi na UV svetlobi. Tako kakor pri 

ostalih se tukaj predmet gradi plast za plastjo tako, da laserski žarek z UV svetlobo osvetli 

območje, kjer želimo imeti sloj. Na osvetljenem mestu se tekočina strdi. Tiskalnik je v osnovi 

posoda s foto občutljivo tekočino in ploščadjo, na kateri nastaja predmet. Ploščad se po vsakem 

sloju potopi vse bolj v posodo za debelino naslednjega sloja. Debelina sloja in s tem tudi 

natančnost tiskanja je med 0,05 mm in 0,15 mm. Ko je izdelek končan, ga je potrebno še utrditi 

in površino dodatno obdelati. To tehnologijo je izumil Charels Hull leta 1986 [40].  

SLS – Strjevanje prahu z laserjem 

Podobno kakor SLA tehnologija tudi tukaj laser utrjuje nanešen material plast za plastjo. Pri tej 

tehnologiji se za polnilo uporablja prah, ki ga stroj z valjem nanaša plast za plastjo po celotni 

obdelovalni površini. Sam postopek poteka v nadzorovanim okolju, ki je segret na skorajšnje 

tališče materiala in primernem ozračju (dušik) zaradi visokih temperatur in nečistoč. Tako kot 

pri SLA tehnologiji se ploščad spušča plast za plastjo [40]. 
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FDM - Tiskanje z iztiskanjem polnila 

Tiskanje z iztiskanjem polnila deluje tako, da se polnilo nanaša s pomočjo potiskanja skozi šobo 

na predmet plast za plastjo. Šoba je segreta na temperaturo taljenja polnila in se vodoravno 

premika po obdelovalni površini. Za izgradnjo predmeta se staljeno polnilo dodaja plast za 

plastjo. Predmet stoji na ploščadi, ki se spušča glede na narejene sloje. Za polnilo se po navadi 

uporablja ABS in PLA (biološko razgradljiv poliester), lahko pa se uporabi tudi les, guma, 

beton, čokolada, … Tehnologijo FDM je izumil v osemdesetih Scot Crump. Kratica FDM je 

zaščitena s strani podjetja Stratasys, zato pri tiskalnikih RepRap (odprtokodno 3D tiskanje) 

uporabljajo kratico FFF(fused filamet fabrication) [40]. 

Za potrebe osnovne šole in pouka v osnovni šoli je priporočljiv tiskalnik s tehnologijo iztiskanja 

polnila. 

Slic3r- program za pripravo 3D modela za tisk 

Digitalni model je potrebno pripraviti v tiskalniku razumljiv jezik. V ta namen se lahko 

uporablja brezplačni odprtokodni program Slic3r, ki 3D model razreže na rezine vnaprej 

določene debeline ter določi smer nanašanja polnila. V njem določimo vse parametre, potrebne 

za izdelavo predmeta s 3D tiskalnikom. Zapis parametrov in koordinat gibanj je shranjen v 

programskem jeziku G-code [41]. 

4.2.2 Izdelava sestavnih delov 

Kot smo že omenili, bomo za izdelavo nekaterih elementov modela uporabili 3D modeliranje. 

Ključni elementi modela regulacije vrtljajev motorja z dušilno loputo so modelirani s 

programom OpenSCAD. 

OpenSCAD 

OpenSCAD je brezplačna programska oprema za modeliranje 3D objektov, ki deluje na: 

Windows, Linux, MacOS. Z njim se ne modelira grafično. V njem je neke vrste 3D 

„programski“ prevajalnik, s katerim preprosto določamo oblike teles, ki jih med seboj 

sestavljamo oziroma odštevamo. Na koncu predmet izvozimo v SLT datoteko, ki jo zna prebrati 

program za razrez [42]. 

Osnovni ukazi in funkcije, potrebne za modeliranje: 

- Kocka: cube (dolžina roba,center) 

- Kvader: cube ([širina,globina,višina],center=true/false) 

- Valj: cylinder(višina,polmer/premer,center) 

- Stožec (prirezan stožec): 
cylinder(višina,polmer/premer,polmer/premer,center) 

- Krogla: sphere(polmer/premer) 

- Premik po oseh: translate([x,y,z]) 

- Vrtenje okoli osi v stopinjah: rotate([x,y,z]) 

- Seštevanje: union(){…} 

- Odštevanje: difference(){…} 

- Presek: intersection(){…} 

- Poljubno oglato telo: polyhedron(oglišča,ploskve) 

- Število ploskev, iz katerih je sestavljena krivina: $fn=100 

Za samostojno usvajanje in utrjevanje snovi za učence pripravimo naloge. Naloge smo sestavili 

tako, da učenci na začetku spoznavajo in utrjujejo modeliranje s pomočjo osnovnih oblik. V  
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nadaljevanju učenci postopoma nadgrajujejo svoje znanje. Namen nalog je usvojiti znanje, ki 

je potrebno za izdelavo celotnega modela.  

Naloga za učence 1: translate() 

Modeliraj model snežaka. Njegovo telo je sestavljeno iz dveh krogel. Spodnja krogla ima 

premer 50 mm, polmer druge krogle je 5 mm manjši. Glava naj ima za 10 mm manjši premer 

kot zgornji del trupa. Deli snežaka naj se prekrivajo za polovico polmera krogle, ki je 

postavljena na kroglo pod njo. Rešitev je zapisana v programski kodi 4.2.1. Izgled 3D modela 

si lahko ogledamo na sliki 4.2.1. 

sphere(d=50); 

translate([0,0,35])sphere(r=20); 

translate([0,0,62.5])sphere(d=30); 

Programska koda 4.14: Uporaba ukaza translate() 

 

 

Slika 4.2.1: Rešitev naloge translate() 

Naloga za učence 2: difference() 

Modeliraj model kozarca višine 120 mm. Spodnji premer kozarca naj bo 60 mm, zgornji premer 

pa 85 mm. Debelina dna kozarca in roba na vrhu kozarca naj bo 2 mm. Rešitev je zapisana v 

programski kodi 4.2.2. Izgled 3D modela si lahko ogledamo na sliki 4.2.2. 

difference(){ 

  cylinder(120, d1=60, d2=85); 

  translate([0,0,2])cylinder(118, d1=54, d2=81); 

} 

Programska koda 4.15: Uporaba funkcije difference() 

 

Slika 4.2.2: Rešitev naloge difference() 



32 

 

Naloga za učence 3: union() 

Modeliraj obesek »smeško« s polmerom glave 50 mm in debelino 4 mm. Oči s polmerom 5 

mm naj bodo zamaknjene od središča smeškota za 20 mm gor in 20 mm levo in desno. Usta naj 

bodo nasmejana in sestavljena iz polovice razlike dveh pokončnih valjev z r1 = 35 mm in r2 = 

30 mm ter središčnim kotom 180°. Vrh središčnega kota ust naj bo za 2 mm zamaknjen navzdol. 

Rešitev je zapisana v programski kodi 4.2.3. Izgled 3D modela si lahko ogledamo na sliki 4.2.3. 

difference(){ 

  cylinder(4,r=50); 

  translate([20,20,0])cylinder(4,r=5); 

  translate([-20,20,0])cylinder(4,r=5); 

  translate([0,-2,0])union(){ 

    difference(){ 

      cylinder(4,r=35); 

      cylinder(4,r=30); 

      translate([-35,0,0])cube([70,35,4]); 

  } 

  } 

} 

Programska koda 4.16: Uporaba funkcije union() 

 

Slika 4.2.3: Rešitev naloge union() 

 

 

Naloga za učence 4: for() 

Modeliraj model sonca s premerom 30 mm in debelino 2 mm, ki ima ravne žarke dolžine 20mm 

ter s širino in višino 2 mm. Žarki naj se dotikajo osnovnega valja. Število žarkov naj bo 

določeno s spremenljivko na začetku programa, ki jo lahko poljubno spreminjamo. Rešitev je 

zapisana v programski kodi 4.2.4. Izgled 3D modela si lahko ogledamo na sliki 4.2.4. 

st_zarkov=5; 

cylinder(2,d=30); 

for(i=[1:1:st_zarkov]){ 

  rotate([0,0,i*360/st_zarkov]){ 

    translate([25,0,1])cube ([20,2,2,],center=true); 

  } 

} 

Programska koda 4.17: Uporaba zanke for() 
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Slika 4.2.4: Rešitev naloge for() 

 

Naloga za učence 4: polieder 

Kot polieder modeliraj kocko z robovi 5 mm, 3 mm in višino 5 mm. Rešitev je zapisana v 

programski kodi 4.2.5. Izgled 3D modela si lahko ogledamo na sliki 4.2.5. 

tocke=[ 

  [0,0,0], 

  [5,0,0], 

  [5,3,0], 

  [0,3,0], 

  [0,0,5], 

  [5,0,5], 

  [5,3,5], 

  [0,3,5]]; 

ploskve=[ 

  [0,1,2,3], 

  [4,5,1,0], 

  [7,6,5,4], 

  [5,6,2,1], 

  [6,7,3,2], 

  [7,4,0,3]]; 

polyhedron(tocke,ploskve); 

Programska koda 4.18: uporaba polyedron() za izris poljubnega oglatega telesa 

 

Slika 4.2.5: Rešitev naloge polieder 
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4.2.3 Puhalnik 

Puhalnik je naprava, ki proizvaja zračni tok. Osnova puhalnika je radialni kompresor [43], ki je 

vstavljen v ohišje. Kompresor zajema zrak na sredini in ga puha ob straneh ven. Za usmerjanje 

izhodnega zračnega toka poskrbi ohišje puhalnika. 

Ohišje puhalnika 

Ohišje puhalnika je sestavljeno iz treh kosov; spodnjega dela, pokrova in nosilca motorja. 

Ohišje je sestavljeno iz valjev in kvadrov, ki jih med seboj prostorninsko odštevamo oziroma 

dodajamo. Na dnu ohišja je luknja, kamor smo vstavili elektromotor. Programska koda 

modeliranja je v prilogi 17, 18 in 19, sestavne dele 3D modela pa vidimo na sliki 4.2.6, sliki 

4.2.7 in sliki 4.2.8. 

 

Slika 4.2.6: Ohišje - spodnji del 

 

Slika 4.2.7: Ohišje - pokrov 

 

Slika 4.2.8: Ohišje - nosilec motorja 
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Radialni kompresor 

Radialni kompresor je sestavljen iz elis, ki so postavljene po obodu osnovnega valja. Elisa je 

sestavljena iz dveh valjev, kjer manjši valj prostorninsko odštejemo od večjega ter s pomočjo 

odštevanja kvadrov uporabimo samo del razlike. Ker je oblika vseh elis enaka in so enakomerno 

razporejene okoli središča, lahko s pomočjo for zanke postavim elise v enakomernem 

razmiku, kjer s spremenljivko st_lopatic določim, koliko lopatic bomo postavili. Na koncu 

dodamo še nosilni valj, luknjo za os elektromotorja in obrežemo elise v sredini. Programska 

koda modeliranja je v prilogi 20, 3D model pa vidimo na sliki 4.2.9. 

 

Slika 4.2.9: Radialni kompresor 

4.2.4 Turbinski motor 

Turbinski motor z radialno turbino omogoča dobro simulacijo Ottovega motorja, saj v našem 

modelu prav tako kot Ottov motor za svoje delovanje potrebuje pretok zraka, ki ga uravnava 

dušilna loputa. Model je sestavljen iz radialne turbine [43], ki omogoča preprosto izdelavo in 

uporabo. Za delovanje potrebujemo turbino in zračni tok, ki pada čim bolj pravokotno na 

gonilno lopatico. Radialna turbina je sestavljena iz elis, ki so postavljene po obodu osnovnega 

valja. Samo modeliranje je enako kot pri radialnem kompresorju. Za turbino je uporabljeno 

manjše število lopatic. Programska koda modeliranja je v prilogi 21, 3D model pa vidimo na 

sliki 4.2.10. 

 

 

Slika 4.2.10: Radialna turbina 
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Merilnik vrtljajev gredi 

Merilnik vrtljajev gredi je sestavljen iz merilnega kroga, ki je pritrjen na gredi skupaj z radialno 

turbino, in svetlobnih vrat, ki so sestavljene iz infrardeče LED diode in fototranzistorja. Dioda 

oddaja svetlobo, ki jo fototranzistor zaznava. Med njima je postavljen naluknjan krog tako, da 

prekinja svetlobni snop, ki ga zaznava fototranzistor, ki pošilja krmilniku trenutno stanje. 

Merilnemu krogu lahko s spremenljivkami nastavimo širino reže in njihovo višino. Število rež 

se izračuna na osnovi velikosti reže. Programska koda modeliranja je v prilogi 22, 3D model 

pa vidimo na sliki 4.2.11. 

 

Slika 4.2.11: Merilno kolo 

4.2.5 Dušilna loputa z ohišjem 

Naloga dušilne lopute je uravnavanje zračnega toka. Ker mora biti zračni tok usmerjen v motor, 

je dušilna loputa vstavljena v ohišje, ki usmerja zračni tok na lopatice motorja. Dušilno loputo 

premika servomotor, njeno pozicijo pa lahko zaznava 100kΩ potenciometer ali pa jo določimo 

z odčitavanjem podatka za pozicijo servomotorja. 

Dušilna loputa 

Dušilna loputa je polieder, ki ga omejujejo večkotniki, določeni z oglišči, postavljenimi v 

prostoru. Oglišča (tocke_loputa) in večkotniki (ploskve) so vnaprej definirani kot 

spremenljivka. Pri tem je potrebna posebna pozornost, da so oglišča vseh večkotnikov 

razporejena v isti smeri (na primer v smeri urinega kazalca). Pri opisu večkotnikov se je 

potrebno vrteti skupaj z večkotnikom (zadnjo stran se opisuje z zadnje strani). S tem se 

izognemo problemom, ko želimo tak večkotnik »razrezati« z drugim telesom. Na obeh straneh 

sta še luknji za nosilce lopute, ki so v našem primeru servomotor in os potenciometra, ki ga 

imamo za morebitne dodatne meritve. Programska koda modeliranja je v prilogi 23, 3D model 

pa vidimo na sliki 4.2.12. 

 

Slika 4.2.12: Dušilna loputa 

Ohišje dušilne lopute 
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Osnova ohišja dušilne lopute je prostorninska razlika več poliedrov, ki jih določajo večkotniki, 

določeni z oglišči, postavljenimi v prostoru oziroma kvader. Programska koda modeliranja je v 

prilogi 24, 3D model pa vidimo na sliki 4.2.13. 

 

Slika 4.2.13: Ohišje dušilne lopute 

4.2.6 Podporno ogrodje 

Vse izdelane elemente smo postavili na podporno podnožje, ki ga zaradi velikosti ne moremo 

natisniti v enem kosu. Programska koda modeliranja je v prilogi 25, 26 in 27, 3D sestavne dele 

pa vidimo na sliki 4.2.14, sliki 4.2.15 in sliki 4.2.16. 

 

Slika 4.2.14: Nosilna konstrukcija - 1. del 

 

Slika 4.2.15: Nosilna konstrukcija - 2. del 

 

Slika 4.2.16: Pritrditev ležaja 
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Kako je sestavljen celoten model, si lahko pogledamo na sliki 4.2.17. 

 

Slika 4.2.17: Sestavljen model 
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4.3 Preizkus in vrednotenje delovanja modela regulacije vrtljajev 

Za meritve smo model regulacije vrtljajev pripravili tako, da smo na gred turbinskega motorja 

pritrdili preprosto pronijevo zavoro. Kadar smo želeli motor obremeniti, smo pronijevo zavoro 

obremenili z utežjo z maso 100g. S tem in zaradi trenja na pronijevi zavori (ktrenja = 0,2) smo 

spremenili navor na gredi. Zaradi dodatnega navora (približno M = 10-3Nm) na pronijevi zavori 

se je povečala obremenitev motorja. Pred pričetkom meritev smo vnaprej nastavili željene 

vrtljaje turbinskega motorja. Po potrebi smo med meritvijo spreminjali obremenitev. Ker je 

izmerjena hitrost nihala, smo se odločili, da je nastavljeno število pulzov (hitrost gredi) 

doseženo, ko se izmerjeno število pulzov (hitrost gredi) giblje v območju ±10 % od nastavljene 

vrednosti. 

4.3.1 Umerjanje modela regulacije vrtljaje 

Za izvedbo meritev smo najprej morali model regulacije vrtljajev umeriti glede na naš vir 

zračnega toka. Že pri sestavljanju smo ugotovili, da se celotni model regulacije vrtljajev obnaša 

drugače, če mu spremenimo velikost zračnega toka. Za umeritev regulacije smo morali določiti 

hitrost zapiranja in odpiranja lopute. Kot lopute smo preračunali v odstotke odprtosti lopute, 

kjer je 100 % popolnoma odprta loputa in 0 % popolnoma zaprta loputa. Meritve smo 

predstavili na grafu (Slika 4.3.1). 

 

 

Slika 4.3.1: Graf meritev umerjanja modela regulacije vrtljajev 

Glede na gibanje grafa izmerjenega števila pulzov v posamezni meritvi smo spreminjali 

koeficient ojačenja gibanja lopute ter preverjali gibanje lopute in odklon izmerjenega števila 

pulzov v posamezni meritvi od nastavljene vrednosti števila pulzov v posamezni meritvi. 

Ugotovili smo, da ima koeficient ojačenja glede na odčitke iz grafa vrednost 2. V funkcijo 

regulacije smo tako vstavili odčitani koeficient ojačenja gibanja lopute. 
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4.3.2 Meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti s spreminjanjem obremenitve 

Meritve smo pričeli izvajati pri obremenjenem modelu iz mirujočega stanja ter počakali, da se 

izmerjeno število pulzov v posamezni meritvi giblje blizu nastavljene vrednosti števila pulzov. 

Ko se je izmerjeno število pulzov gibalo blizu nastavljene vrednosti, smo motor razbremenili. 

Postopek obremenitve in razbremenitve smo med meritvijo še enkrat ponovili. Pri meritvi smo 

odčitavali kot lopute in število pulzov v posamezni meritvi. Meritve so predstavljene na grafu 

(Slika 4.3.2). 

 

Slika 4.3.2: Grafi meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti s spreminjanjem obremenitve 

Na grafu meritev je na začetku lepo razviden dvig vrednosti izmerjenih pulzov (hitrosti vrtenja 

gredi) iz mirujočega stanja in gibanje izmerjenega števila pulzov v posamezni meritvi. Z grafa 

lahko razberemo, kdaj smo motor obremenili in kdaj razbremenili (sprememba izhodiščne 

točke, okoli katere se giblje dušilna loputa zaradi integrirnega člena). Razlog za nihanje 

izmerjene vrednosti števila pulzov pri motorju je vrtilna količina celotnega sistema. Merilno 

kolo in turbina motorja imata določeno maso, zaradi katere se hitrost počasneje spreminja in s 

tem tudi število izmerjenih pulzov. 

4.3.3 Meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti med spremembo nastavljene hitrosti 

Meritve smo pričeli izvajati pri neobremenjenem modelu iz mirujočega stanja ter počakali, da 

se izmerjeno število pulzov (izmerjena hitrost) giblje blizu nastavljene vrednosti števila pulzov. 

Ko se je izmerjeno število pulzov gibalo blizu nastavljene vrednosti, smo spremenili željeno 

vrednost iz 20 pulzov na 50 pulzov, počakali, da se izmerjena vrednost pulzov (hitrost gredi) 

giblje okoli nove nastavljene vrednosti (50 pulzov) ter vrnili nazaj na 20 pulzov in počakali. 

Meritve gibanja lopute in števila pulzov v posamezni meritvi so predstavljene na grafu (Slika 

4.3.3). Za lažjo predstavo je v graf dodana tudi nastavljena vrednost. 
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Slika 4.3.3: Graf meritve gibanja lopute in dejanske hitrosti med spremembo nastavljene hitrosti 

4.3.4 Vrednotenje 

Pri definiranju ideje smo postavili zahteve, ki jih mora končani izdelek izpolniti oziroma na 

osnovi katerih bomo ocenili, ali smo bili uspešni. Te zahteve so: 

- Regulacija vrtenja ne glede na obremenitev, 

- lahko ga izdelamo na šoli, 

- možnost sprotnih popravkov načina regulacije vrtenja brez poseganja v konstrukcijo 

modela, 

- motor na notranje zgorevanje pri delovanju proizvaja strupene pline, zato moramo 

izdelati  model, ki bo prikazoval princip delovanja dušilne lopute na motorju z  

notranjim zgorevanjem, 

- izdelati  moramo model, ki bo prikazoval princip delovanja regulatorja vrtljajev, 

- model mora prikazati uporaben princip delovanja, 

- izdelamo ga lahko z  znanjem, pridobljenim v devetletni osnovni šoli. 

Izdelali smo model regulacije vrtljajev turbinskega motorja, ki prikazuje princip delovanja 

dušilne lopute. Med delovanjem motor ne proizvaja strupenih plinov. Izdelan model regulacije 

vrtljajev regulira hitrost vrtenja gredi turbinskega motorja ne glede na obremenitev oziroma 

glede na nastavitev željene hitrosti pred in med delovanjem. Samo regulacijo lahko prilagajamo 

s sprotnimi popravki s pomočjo potenciometrov ali pa popravke vnesemo v programsko kodo. 

S tem ne potrebujemo posegati v samo konstrukcijo modela. Delujoči model smo preizkusili 

pod različnimi pogoji in preverili delovanje. Izdelek lahko učenci izdelajo v osnovni šoli z 

znanjem, ki so ga usvojili tekom celotne osnovne šole pri rednih in izbirnih predmetih.  

4.3.5 Izboljšave 

Kljub različnim nastavitvam je regulirana hitrost nihala. Razlog za to gre iskati predvsem v 

konstrukciji modela in nenatančnosti uporabljenega servomotorja, ki se včasih ni premikal 

natančno na nastavljene pozicije. Izboljšali bi lahko regulacijski algoritem ter 

proporcionalnemu delu dodali diferencialni in integralni člen, vendar bi s tem presegli 

osnovnošolsko znanje. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
1

1

1
3

3

1
5

5

1
7

7

1
9

9

2
2

1

2
4

3

2
6

5

2
8

7

3
0

9

3
3

1

3
5

3

3
7

5

3
9

7

4
1

9

4
4

1

4
6

3

4
8

5

5
0

7

5
2

9

5
5

1

5
7

3

5
9

5

6
1

7

6
3

9

6
6

1

6
8

3

7
0

5

7
2

7

7
4

9

7
7

1

O
d

p
rt

o
st

 lo
p

u
te

 v
 %

Št
ev

ilo
 p

u
lz

o
v

Zaporedno število meritve

Nastavljena vrednost pulzov Izmerjena vrednost pulzov Kot odprtosti lopute v %



42 

 

5 Tehniške vsebine, zajete med izdelavo modela regulacije vrtljajev 

Pri izdelavi modela regulacije vrtljajev smo zajeli različne učne vsebine, primerne za osnovno 

šolo. Osredotočili se bomo izključno na tehniške učne vsebine, ki jih obravnavamo pri pouku 

in izbirnih predmetih, povezanih s Tehniko in tehnologijo in so zapisane v učnih načrtih. Zajete 

učne vsebine bomo predstavili v kratkem opisu procesa izdelave. Bolj podrobno so tehniške 

vsebine, ki so zajete med izdelavo modela regulacije vrtljajev, predstavljene v tabeli v prilogi 

28. 

Kakor smo opisali v poglavju 3.3, kjer smo opisali faze projektne naloge po Aberšku, učenci 

po definiranju ideje pričnejo z načrtovanjem predmeta. Pred pričetkom izdelave morajo učenci 

opredeliti merila za izbiro in izdelavo predmeta. Zastavljena merila jim bodo v pomoč pri 

vrednotenju dela. Nato morajo učenci izbrati, iz katerega materiala bo izdelek in katere 

elemente morajo kupiti. Pri izbiri materiala in nadaljnjega načrtovanja morajo poznati področje 

uporabe materiala in njegove lastnosti. Ker bodo nekatere elemente natisnili s 3D tiskalnikom, 

morajo poznati lastnosti umetnih snovi, iz katerih je polnilo za tiskalnik, ter te lastnosti 

upoštevati pri izdelavi in pripravi računalniških modelov sestavnih elementov. Sestavne modele 

skicirajo in idejo predstavijo ter utemeljijo svoje rešitve ostalim učencem, ki sodelujejo pri 

projektni nalogi [19]. Pri izdelavi modela regulacije vrtljajev se učenci razdelijo v dve skupini, 

pri kateri se ena skupina ukvarja z regulatorjem, druga skupina pa s sestavnimi deli, ki jih je 

potrebno izdelati. 

Prva skupina pri izdelavi regulatorja in njegovih elementov sestavi elektronsko vezje 

regulatorja in Arduina (mikrokrmilniško elektronsko vezje) ter preveri delovanje. Na 

sestavljeno elektronsko vezje priključijo senzor in aktuator. Za uporabljen senzor in aktuator 

morajo učenci poznati fizikalne in tehnične lastnosti ter omejitve. Senzor in aktuator za 

komunikacijo uporabljata digitalna stanja, ki jih mora kontroler znati dekodirati in kodirati. 

Učenci so izbrali programirano upravljanje regulacije, ki kontrolira proces preko povratne 

zanke. Pri sestavi algoritma, na osnovi katerega bo regulator deloval, učenci uporabijo logiko, 

ki preverja vhodna stanja in na osnovi odločitve poda izhodno stanje [44]. 

Druga skupina v navideznem tridimenzialnem prostoru modelira elemente, ki jih potrebujejo 

za sestavo modela regulacije vrtljajev. S pomočjo uporabe programa in orodij za 

tridimenzionalno modeliranje modelirajo sestavljen tridimenzionalni model, ki ga sestavljajo 

iz posameznih sestavnih delov, združenih v skupino. Po potrebi identične sestavne dele 

definirajo kot komponente (na primer lopatice turbine) in jih uporabijo za risanje sestavnih 

delov izdelka. Pred izdelavo s pomočjo različnih pogledov in s premikanjem v navideznem 

prostoru preverijo ustreznost modela. Na koncu s pomočjo 3D tiskalnika izbrane predmete 

izdelajo in ovrednotijo [38]. 

Ko obe skupini končata izdelke, jih združita v celoto. Model regulacije vrtljajev gredi 

turbinskega motorja z dušilno loputo učenci preizkusijo, ga ovrednotijo in predstavijo ideje za 

izboljšanje. Na koncu učenci proučijo možnosti uporabe krmiljenja v sorodnih primerih [19]. 

Nekatere tehniške učne vsebine se prekrivajo z učnimi vsebinami nekaterih drugih tehniških 

predmetov, kot na primer učne vsebine umetnih snovi se obravnavajo pri pouku Tehnike in 

tehnologije kot tudi pri Obdelavi gradiv [45]. 

Ne smemo pa pozabiti, da so za razumevanje delovanja in pri izdelavi modela potrebna 

medpredmetna znanja. Pri izdelavi in razumevanju se doseže veliko operativnih ciljev iz 

Matematike, Fizike, Tehnike in tehnologije, Elektronike z robotiko, Risanja v geometriji in 

tehniki in Računalništva – Računalniška omrežja. Doseženi operativni cilji so priloženi v prilogi 

29 [25, 26, 27, 19, 38, 44].  
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6 Diskusija 

V uvodu smo predstavili, katere cilje želimo doseči in na katero raziskovalno vprašanje smo 

želeli odgovoriti. V posameznih odstavkih bomo opisali, v kolikšni meri smo cilje dosegli. 

V poglavju Umestitev razumevanja delovanja modela regulacije vrtljajev v učni načrt smo 

ugotovili, da so za razumevanje delovanja modela regulacije vrtljajev potrebna znanja iz Fizike, 

Matematike, Računalništva in Naravoslovja. Z združitvijo znanj iz vseh naštetih predmetnih 

področij lahko učenci razumejo delovanje modela. Znanja, pridobljena pri posameznem 

predmetu, se sicer obravnavajo tudi pri drugih predmetih, vendar smo umestili znanja v tisti 

predmet, kjer se po učnem načrtu najprej obravnavajo. 

V poglavju Faze projektne naloge: Regulacija vrtljajev na modelu motorja z dušilno loputo smo 

umestili projektno nalogo v faze od samega iskanja in oblikovanja ideje do vrednotenja, 

racionalizacije in predstavitve. V fazi Izdelava in kontrola projekta smo učence razdelili v dve 

skupini, ki sicer ločeno izdelujeta sestavne dele za model in regulacij, vendar se morata ves čas 

projektne naloge usklajevati in obveščati o delu. 

Izdelavo modela regulacije vrtljajev smo opisali v poglavju Model regulacije vrtljajev gredi 

turbinskega motorja z dušilno loputo. Tako kakor smo v fazi Izdelava in kontrola projekta 

razdelili učence v dve skupini, je izdelava modela regulacije vrtljajev razdeljena na dva sklopa. 

V prvem sklopu se posvetimo regulaciji vrtljajev, v drugem pa izdelavi sestavnih delov motorja, 

puhalnika in dušilne lopute z ohišjem. Za oba sklopa izdelave smo pripravili naloge za usvajanje 

znanja, ki je potrebno za končno izdelavo modela. 

Izdelani model smo preizkusili in ovrednotili, kar smo opisali v poglavju Preizkus in 

vrednotenje delovanja modela regulacije vrtljajev. Ugotovili smo, da regulator deluje, vendar 

je njegovo delovanje zelo nenatančno. Razlog za to gre iskati predvsem v konstrukciji modela 

in nenatančnosti uporabljenega servomotorja, ki se ni premikal natančno na nastavljene 

pozicije, ter regulacijskem algoritmu, ki uporablja samo proporcionalni člen. V regulacijskem 

algoritmu sta lahko tudi diferencialni in integralni člen, ki spremljata pretekla dogajanja in 

prihodnje odzive, vendar ne spadata v znanja, pridobljena v osnovni šoli. 

Na raziskovalno vprašanje smo odgovorili v poglavju Tehniške vsebine, zajete med izdelavo 

modela regulacije vrtljajev. Ugotovili smo, da pokrivamo vsebine, ki jih obravnavamo pri 

Tehniki in tehnologiji, Risanju v geometriji in tehniki, Elektrotehniki, elektronika z robotiko 

ter Obdelavi gradiv. Učne vsebine pri nekaterih tehniških predmetih so zajete že v drugih 

predmetih. Ob tem ne smemo pozabiti, da so za razumevanje in izdelavo potrebna tudi znanja, 

pridobljena pri drugih predmetih.  
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7 Zaključek 

Izdelava modela kot projektna naloga je dober način, kako učenci na praktičnem primeru 

usvojijo dodatna znanja in utrdijo obstoječa. Pri izdelavi modela na osnovi predlagane projektne 

naloge so učenci prisiljeni medpredmetno povezovati pridobljena znanja pri različnih 

predmetih, jih razumeti in uporabiti na višji stopnji. Za učence je  motivacija, da izdelajo izdelek 

v realnem okolju z vso organizacijo in ga na koncu lahko tudi preizkusijo in ovrednotijo 

njegovo delovanje. Vloga učitelja  pri projektni nalogi je izključno vloga mentorja, ki učencem 

svetuje in pomaga pri razreševanju problemov ter jih spodbuja pri iskanju rešitev problemov, 

ki nastanejo tekom projektne naloge. S tem se mora učitelj postaviti v popolnoma nov položaj, 

saj iz frontalnega poučevanja preide zgolj v podporo pri izvedbi projekta. 

Žal zaradi časovne stiske predlagane projektne naloge z učenci nismo izvedli. Predlagamo, da 

v osnovni šoli izvedete projektno nalogo tekom vsaj enega ocenjevalnega obdobja pri enem ali 

več obveznih izbirnih predmetih ali kot interesno dejavnost, ki se jo izvaja vsaj enkrat tedensko. 

S tem se nam tudi poraja vprašanje, kakšen je realni časovni obseg za izdelavo modela 

regulacije vrtljajev, ter seveda izvedba regulacije na motorju z notranjim zgorevanjem. 
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Priloga 2: Tehnološki list 

Tehnološki list 

Ime in priimek:  

Ime izdelka: Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo 

Zap. 

št. 
Kos. 

Delovna 

operacija 

Orodje, stroji, 

naprave 
Gradivo Varstvo pri delu 

1 1 Modeliranje 
Računalnik, 

OpenScad 
 Urejen delovni prostor 

2 11 Tisk elementov 3D tiskalnik ABS/PLA Urejen delovni prostor 

3 1 
Sestavljanje 

modela 

Nož za 

karton 

(odrezovanje 

odvečnega 

materiala) 

Elementi modela Urejen delovni prostor 

4 1 Programiranje 
Računalnik, 

Arduino IDE 
 Urejen delovni prostor 

5 1 

Sestava in 

priklop 

elektronskega 

vezja na model 

Stranske 

klešče, klešče 

za snemanje 

izolacije 

Vodniki, 

elektronski 

elementi, IR 

svetlobna vrata, 

servomotor, 

Arduino, model 

Urejen delovni prostor 

6 1 
Preizkušanje in 

vrednotenje 
 Model Urejen delovni prostor 

 

Priloga 3: Organizacija dela 

Organizacija dela 

Delovna 

operacija 
Orodje 

Racionalizacija 

postopka 

Ergonomija delovnega 

mesta 
Varstvo pri delu 

Programiranje Računalnik / 

Primerna nastavitev 

stola glede na višino in 

oddaljenost od mize, 

primerna pozicija miške 

in tipkovnice 

Urejen delovni 

prostor, 

ergonomska 

postavitev pred 

računalnikom 

Modeliranje Računalnik / 

Primerna nastavitev 

stola glede na višino in 

oddaljenost od mize, 

primerna pozicija miške 

in tipkovnice 

Urejen delovni 

prostor, 

ergonomska 

postavitev pred 

računalnikom 

Tiskanje 
3D 

tiskalnik 

Tiskanje več 

modulov na 

enkrat 

/ 
Urejen delovni 

prostor 

Preizkušanje 

in vrednotenje 
Model / / 

Urejen delovni 

prostor 
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Priloga 4: Vezalni načrt Arduino 

 

Priloga 5: Vezalni načrt Arduina z eno tipko 
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Priloga 6: Vezalni načrt Arduina z dvema tipkama 

 

Priloga 7:Vezalni načrt Arduina z dvema tipkama in kondenzatorji za kompenzacijo 

motenj 
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Priloga 8; Vezalni načrt Arduina in servomotorja 

 

Priloga 9: Vezalni načrt Aruina, servomotorja in potenciometra 
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Priloga 10: Vezalni načrt Arduina, servomotorja in tipk 

 

Priloga 11: Vezalni načrt Arduina in svetlobnih vrat 
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Priloga 12: Vezalni načrt Arduina, svetlobnih vrat in LCD zaslona 

 

Priloga 13: Definiranje spremenljivk 

#include <Servo.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <ArduinoSort.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 

Servo servomotor; 

int kot = 165; // 115 odprto 

int korekcija; 

float shranjenaMeritev[5]; 

float delta; 

int zacetni_kot = 157; 

int prirejeni_kot; 

float k; 

int TipkaStaroStanjeGor = LOW; 

int TipkaGor; 

int TipkaStaroStanjeDol = LOW; 

int TipkaDol; 

int TipkaStaroStanjeShrani = LOW; 

int TipkaShrani; 

int TipkaStaroStanjeVklopIzklop = LOW; 

int TipkaVklopIzklop; 

float hitrost = 20; 

int StanjeRegulatorja = 0; 

int pulzi; 

unsigned long stari_cas; 

unsigned long pulz; 

Programska koda 9.1: Definiranje spremenljivk 

Priloga 14: Zanka ob zagonu programa 

void setup() { 

  pinMode(2,INPUT); // svetlobna vrata 

  pinMode(3,INPUT); // + 

  pinMode(4,INPUT); // - 

  pinMode(5,INPUT); // OnOff 

  pinMode(6,INPUT); // LED ON 
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  pinMode(7,INPUT); // LED shranjeno 

  pinMode(8,INPUT); // LED dose�eno 

  pinMode(9,INPUT); // LED napaka 

  pinMode(11,INPUT);// shrani 

  servomotor.attach(13); 

  lcd.begin(16,2);  

  servomotor.write(kot);  

  attachInterrupt(0, stetje, FALLING ); 

  pulzi = 0; 

  stari_cas = 0; 

} 

Programska koda 9.2: zanka ob zagonu programa 

Priloga 15: Program regulacija vrtljajev 

void stetje() 

{ 

pulzi++; 

} 

void loop() { 

  kot = constrain(kot, 115, 175); 

                            //tipka OnOff   

  TipkaVklopIzklop = digitalRead(5); 

  if (TipkaVklopIzklop == HIGH and TipkaStaroStanjeVklopIzklop == LOW) { 

    if (StanjeRegulatorja == 1) 

      StanjeRegulatorja = 0; 

    else 

      StanjeRegulatorja = 1;    

  } 

  digitalWrite(6, StanjeRegulatorja); 

    if (StanjeRegulatorja == 0){ 

        //tipka nastavi zacetni kot 

      TipkaGor = digitalRead(3); 

      if (TipkaGor == HIGH and TipkaStaroStanjeGor == LOW) { 

        zacetni_kot = zacetni_kot + 1; 

      } 

      TipkaStaroStanjeGor = TipkaGor; 

      TipkaDol = digitalRead(4);                           

      if (TipkaDol == HIGH and TipkaStaroStanjeDol == LOW) { 

        zacetni_kot = zacetni_kot - 1; 

      } 

      TipkaStaroStanjeDol = TipkaDol; 

      lcd.clear(); 

      lcd.print("REGULATOR OFF"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Zacetni kot:"); 

      lcd.print(zacetni_kot); 

      lcd.print((char)223); 

      lcd.print(""); 

      delay(100);        

  } 

  TipkaStaroStanjeVklopIzklop = TipkaVklopIzklop; 

                            // začetek programa regulator 

  if (StanjeRegulatorja == 1) 

  {  

    for (int i=0; i<5; i){            //merjenje hitrosti 

      if(millis() - stari_cas >= 50){ 

        detachInterrupt(0); 

        shranjenaMeritev[i]=pulzi; 

        pulzi = 0; 

        stari_cas = millis(); 

        attachInterrupt(0, stetje, FALLING); 
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        i++; 

      } 

    } 

    sortArray(shranjenaMeritev, 5); 

    pulz = (shranjenaMeritev[0]+shranjenaMeritev[1]+shranjenaMeritev[2])/3; 

    if (pulz == 0){ 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      if (kot<175 and kot>115){ 

        kot = kot - 5; 

      } 

      lcd.clear(); 

      lcd.print("NAPAKA:"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("prenizka hitrost"); 

      servomotor.write(kot);  

      delay(500); 

    } 

    else{ 

      digitalWrite(9, LOW); 

      lcd.clear(); 

    } 

                            //tipka shrani stanje - branje hitrosti 

    TipkaShrani = digitalRead(11); 

    if (TipkaShrani == HIGH and TipkaStaroStanjeShrani == LOW) { 

      hitrost = pulz; 

      digitalWrite(7, HIGH); 

    } 

    TipkaStaroStanjeShrani = TipkaShrani; 

                            //tipka povečaj hitrost 

    TipkaGor = digitalRead(3); 

    if (TipkaGor == HIGH and TipkaStaroStanjeGor == LOW) { 

      hitrost = hitrost + 1; 

    } 

    TipkaStaroStanjeGor = TipkaGor; 

                            //tipka zmanjsaj hitrost 

    TipkaDol = digitalRead(4);                           

    if (TipkaDol == HIGH and TipkaStaroStanjeDol == LOW) { 

      hitrost = hitrost - 1; 

    } 

    TipkaStaroStanjeDol = TipkaDol;              

                          // preverjanje hitrosti 

    k  = 2; 

    if (abs(pulz-hitrost)>2) 

    { 

      zacetni_kot = zacetni_kot + (pulz-hitrost)*0.5; 

       if (zacetni_kot>175){ 

          zacetni_kot = 174; 

        } 

        if (zacetni_kot<115){ 

          zacetni_kot = 116; 

        } 

        if (kot>174){ 

        kot = 174; 

        } 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

    prirejeni_kot = zacetni_kot - ((hitrost/10-2)*6/3); 

    if (pulz != 0){ 

      if (kot<175 and kot>115){ 

        delta = (pulz-hitrost); 

        korekcija = (pulz/hitrost-1)*hitrost/2; 
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        kot = prirejeni_kot + delta  + korekcija; 

        if (kot>175){ 

          kot = 174; 

        } 

        if (kot<115){ 

          kot = 116; 

        } 

      } 

      if (kot>174){ 

        kot = 174; 

      } 

      if (kot<116){ 

        kot = 116; 

      } 

      servomotor.write(kot); 

      lcd.clear(); 

      lcd.print("fi"); 

      lcd.print(int((175-kot)/0.6)+1); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("v0"); 

      lcd.print(hitrost); 

      lcd.print("v"); 

      lcd.print(pulz); 

      lcd.print("z"); 

      lcd.print(k); 

    } 

    if (abs(delta/hitrost) < 0.1){ 

      digitalWrite(8, HIGH); 

    } 

    else { 

      digitalWrite(8, LOW); 

    }      

  } 

} 

Programska koda 9.3: Program regulacija vrtljajev 
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Priloga 16: Vezalni načrt regulatorja 

 

Priloga 17: Spodnji del 

$fn=200; 

difference(){ 

  union(){ 

    cylinder(60,r=55); 

    translate([5,0,0])cube([50,70,60]); 

    } 

  translate([-5,0,0])cylinder(55,r=45); 

  translate([-5,0,0])cylinder(60,d=31); 

  translate([0,0,-5])union(){ 

    difference(){ 

    cylinder(55,r=50); 

    translate([-50,0,0])cube(100); 

    } 

  } 

  translate([10,0,0])cube([40,70,50]); 

} 

Programska koda 9.4: Ohišje – spodnji del 

Priloga 18: Pokrov 

$fn=200; 

rotate([180,0,0]){ 

  difference(){ 

    union(){ 

    cylinder(15,r=60); 

    translate([-60,0,0])cube([60,70,15]); 

    } 

  cylinder(10,r=55); 

  translate([-55,0,0])cube([50,70,10]); 

  translate([5,0,0])cylinder(30, r=22); 

  } 

  translate([-50,65,0])cube([40,5,10]); 
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} 

Programska koda 9.5: Ohišje - pokrov 

Priloga 19: Nosilec za motor 

st_lukenj = 15; 

st_nivojev_lukenj=6; 

premer_luknje=5; 

$fn=100; 

difference(){ 

    union(){ 

        cylinder(48, d=37); 

        cylinder(5, d=55); 

    } 

    for(n=[1:1:st_nivojev_lukenj]){ 

        translate([0,0,5+n*premer_luknje*1.2])union(){ 

            for(i=[1:1:st_lukenj]){ 

                rotate([0,0,i*360/st_lukenj+n*360/st_lukenj/2]){ 

                    rotate([0,90,0])cylinder (30,d=5); 

                } 

            } 

        } 

    } 

    cylinder(60, d=31); 

     

} 

translate([0,0,48])difference(){ 

    cylinder(3,d=37); 

    cylinder(3,d=15); 

    cube([5,27,6], center=true); 

} 

Programska koda 9.6: Ohišje – nosilec motorja 

Priloga 20: Radialni kompresor 

X = 30; 

odmik=-22; 

st_lopatic=12; 

$fn=200; 

difference(){ 

  union(){ 

    for(i=[1:1:st_lopatic]){ 

      rotate([0,0,i*360/st_lopatic]){ 

        translate([odmik,0,0]){ 

          rotate([0,0,X]){    

            difference(){ 

              cylinder(50, r=20); 

              cylinder(50, r=19); 

              translate([-25,0,0]){ 

                cube(50); 

                } 

              translate([-0,-10,0]){ 

                cube(50); 

                } 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  cylinder (50,r=20); 

} 
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difference(){ 

  cylinder(5,r=41); 

  cylinder(5,r=1); 

} 

Programska koda 9.7: Radialni kompresor 

Priloga 21: Radialna turbina 

$fn=200; 

st_lopatic=6; 

X=20; 

for(i=[1:1:st_lopatic]){ 

  rotate([0,0,i*360/st_lopatic]){ 

    translate([-25,0,0]){ 

      rotate([0,0,X]){ 

        difference(){ 

          cylinder(50, r=15); 

          cylinder(50, r=13); 

          translate([-25,0,0]){ 

            cube(50); 

            } 

          translate([-0,-10,0]){ 

            cube(50); 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

difference(){ 

  cylinder(5, r=40); 

  cylinder(5, r=3); 

  } 

Programska koda 9.8: Radialna turbina 

Priloga 22: Merilno kolo 

sirina_reze=3; 

visina_reze=6; 

premer_luknje=6; 

polmer_kroga=70; 

debelina_kroga=3; 

st_rez = ceil(2*PI*polmer_kroga/sirina_reze/2); 

$fn=100; 

difference(){ 

    cylinder(debelina_kroga, r=polmer_kroga); 

    union(){ 

        for(i=[1:1:st_rez]){ 

            rotate([0,0,i*360/st_rez])translate([polmer_kroga-

visina_reze/2,0,debelina_kroga/2]){ 

                cube([visina_reze,sirina_reze,debelina_kroga], 

center=true); 

            } 

        } 

    } 

    cylinder(debelina_kroga, d=premer_luknje); 

} 

Programska koda 9.9: Merilno kolo 

Priloga 23: Dušilna loputa 

tocke_loputa=[ 

  [0,0,0], 
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  [33,0,0], 

  [33,10,0], 

  [0,10,0], 

  [0,0,55], 

  [33,0,55], 

  [33,10,20], 

  [0,10,20]]; 

ploskve=[ 

  [0,1,2,3], 

  [4,5,1,0], 

  [7,6,5,4], 

  [5,6,2,1], 

  [6,7,3,2], 

  [7,4,0,3]]; 

$fn=200; 

rotate([90,0,0])difference(){ 

  polyhedron(tocke_loputa,ploskve); 

  translate([0,5,12])rotate([0,90,0])cylinder(h=10,r=3); 

  translate([33,5,12])rotate([0,-90,0])cylinder(h=5,d=3); 

  } 

Programska koda 9.10: Dušilna loputa 

Priloga 24: Ohišje dušilne lopute 

tocke_zunaj=[ 

  [0,0,0], 

  [40,0,0], 

  [40,40,0], 

  [0,40,0], 

  [0,0,70], 

  [40,0,70], 

  [40,40,70], 

  [0,40,70], 

  [0,12,85], 

  [40,12,85], 

  [40,28,85], 

  [0,28,85], 

  [0,12,100], 

  [40,12,100], 

  [40,28,100], 

  [0,28,100]]; 

tocke_znotraj=[ 

  [3,3,0], 

  [37,3,0], 

  [37,37,0], 

  [3,37,0], 

  [3,3,70], 

  [37,3,70], 

  [37,37,70], 

  [3,37,70], 

  [3,15,85], 

  [37,15,85], 

  [37,25,85], 

  [3,25,85], 

  [3,15,100], 

  [37,15,100], 

  [37,25,100], 

  [3,25,100]]; 

ploskve=[ 

  [0,1,2,3], 

  [1,0,4,5], 

  [5,6,2,1], 
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  [8,9,5,4], 

  [6,7,3,2], 

  [7,4,0,3], 

  [8,9,10,11], 

  [12,13,9,8], 

  [9,10,6,5], 

  [10,11,7,6], 

  [11,8,4,7], 

  [13,14,10,9], 

  [14,15,11,10], 

  [15,12,8,11], 

  [15,14,13,12]]; 

difference(){ 

  polyhedron(tocke_zunaj,ploskve); 

  polyhedron(tocke_znotraj,ploskve); 

  translate([3,0,10])cube([34,4,39]); 

  } 

Programska koda 9.11: Ohišje dušilne lopute 

Priloga 25: Nosilna konstrukcija 1. del 

$fn=200; 

difference(){ 

    cube([174,112,15]); 

    translate([34,34,7])cylinder(8,r=19); 

    translate([32,0,5])cube([4,42,10]); 

    translate([164,56,0])cylinder(15,r=15); 

} 

translate([134,69,0])cube([20,10,67]); 

Programska koda 9.12: Nosilna konstrukcija 1. del 

Priloga 26: Nosilna konstrukcija 2. del 

$fn=200; 

cube([75,112,15]); 

translate([30,32,0])difference(){ 

    cube([45,10,105]); 

    translate([30,11,105])rotate([90,0,0])cylinder(15,d=17); 

    translate([30,8.5,105])rotate([90,0,0])cylinder(7,d=20); 

    translate([42,5,80])cylinder(25,d=2); 

    translate([10,5,80])cylinder(25,d=2); 

} 

translate([30,102,0])difference(){ 

    cube([45,10,105]); 

    translate([30,11,105])rotate([90,0,0])cylinder(15,d=17); 

    translate([30,8.5,105])rotate([90,0,0])cylinder(7,d=20); 

    translate([42,5,80])cylinder(25,d=2); 

    translate([10,5,80])cylinder(25,d=2); 

} 

translate([-10,56,0])cylinder(15,r=14); 

Programska koda 9.13: Nosilna konstrukcija 2. del 

Priloga 27: Pritrditev ležaja 

$fn=200; 

difference(){ 

    cube([45,10,15]); 

    translate([30,11,15])rotate([90,0,0])cylinder(15,d=17); 

    translate([30,8.5,15])rotate([90,0,0])cylinder(7,d=20); 

    translate([42,5,0])cylinder(15,d=4); 

    translate([10,5,0])cylinder(15,d=4); 

} 

Programska koda 9.14: Pritrditev ležaja 



XXX  

 

Priloga 28: Tehniške vsebine, zajete med izdelavo modela 

Vsebine Predmet 

Načrtovanje predmeta. Tehnika in tehnologija v 6., 7. in 8. razredu 

Merila za izbiro in izdelavo. 

Vrednotenje dela. 

Izbira, iz katerega materiala bo izdelek. 

Področja uporabe materiala in njegove 

lastnosti. 

Lastnosti umetnih snovi. 

Oblikovanje in predstavitev ideje ter 

utemeljitev svoje rešitve. 

Proučevanje motorja z notranjim 

zgorevanjem. 

Izdelava predmeta. 

Preizkusijo, ga ovrednotijo in predstavijo 

ideje za izboljšanje. 

Računalnik in računalniško krmiljene 

naprave. 

Elektronsko vezje. Elektronika z robotiko 

Fizikalne in tehnične lastnosti senzorjev. 

Digitalna stanja. 

Dekodiranje in kodiranje signalov. 

Programirano upravljanje. 

Kontrola procesov prek povratne zanke. 

Osnove regulacije in vodenja procesov. 

Kontroliranje procesa preko povratne zanke. 

Sestava algoritma. 

Logika, ki preverja vhodna stanja in na 

osnovi odločitve poda izhodno stanje. 

Preverjanje delovanja. 

Navidezni tridimenzionalni prostor. Risanje v geometriji in tehniki 

Spoznavanje in uporaba orodij programa za 

tridimenzionalno modeliranje. 

Risanje preprostih geometrijskih teles in 

homogenih predmetov. 

Risanje sestavljenega predmeta. 

Spoznavanje in uporaba orodij programa za 

tridimenzionalno modeliranje. 

Izdelava predmeta. 

Primerjava lastnosti gradiv. Obdelava gradiv 

Posebne lastnosti umetnih snovi. 

Iskanje in oblikovanje idejnih rešitev 

izbranega problema. 

Načrtovanje predmeta. 

Analiza dela. 

Krmiljenje obdelovalnih strojev. 

Projekt; proučevanje in izdelava predmeta. 
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Projekt; iskanje in oblikovanje idejnih 

rešitev izbranega problema. 

Izdelava sestavnih delov izdelka. 

Vrednotenje dela. 

 

Priloga 29: Cilji 

Matematika 

I1: Spoznajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. 

I2: Spoznajo matematiko kot proces ter se učijo ustvarjalnosti in natančnosti. 

I3: Spoznajo pomen matematike kot univerzalnega jezika. 

I4: Opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančno izražajo. 

I5: Prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijska telesa ter pri opisu lastnosti uporabijo 

matematične izraze. 

I6: Poznajo in izbirajo ustrezne merske enote. 

I7: Računajo z merskimi enotami. 

I8: Zapišejo in uporabijo odnose med števili ( <, >, = ). 

I9: Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. 

I10: Uporabijo geometrijsko znanje za reševanje življenjskih problemov. 

I11: Modelirajo fizične objekte z geometrijskimi modeli. 

I12: Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili, s konkretnimi in 

slikovnimi materiali in s simboli. 

I13: Poznajo pojem kot. 

I14: Opredelijo pojem mreža telesa in oblikujejo različne mreže. 

I15: Poznajo in narišejo krožni odsek. 

I16: Opredelijo pojem prostornina in primerjajo prostornini dveh teles. 

I17: Ocenijo, merijo in primerjajo prostornino. 

I18: Razlikujejo med prostornino in površino. 

I19: Usvojijo pojem velikost kota ter mersko enoto za merjenje kota. 

I20: Izračunajo vrednost izraza. 

I21: Rešijo enačbo in neenačbo. 

I22: Rešijo odprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna 

vprašanja. 

I23: Uporabljajo različne oblike predstavljanja problemske situacije (fizični ali abstraktni 

modeli, formule, diagrami, vzorci, …). 

I24: Uporabijo matematična pravila, formule in definicije pri reševanju problemov. 

I25: Pri sporazumevanju uporabljajo Matematični jezik. 

Fizika 

I26: Spoznajo pomembnost povezovanja eksperimentalnega znanja s teoretičnim, analitičnim 

in sintetičnim razmišljanjem. 

I27: Uporabljajo fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje vsakdanjih izkušenj in 

pojavov. 

I28: Uporabljajo besedila s fizikalno vsebino, strokovno literaturo, e-gradiva in druge vire za 

pridobivanje znanja in podatkov. 

I29: Opredelijo pojme: fizikalna količina, fizikalna enota in merska priprava. 

I30: Prepoznajo izbrane fizikalne količine. 

I31: Spoznajo, da so izmerjene vrednosti fizikalnih količin nenatančne. 

I32: Opišejo enakomerno in neenakomerno gibanje. 

I33: Opredelijo pojma opazovano telo in okolica. 

I34: Uporabijo pojem sprememba hitrosti. 
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I35: Spoznajo pojem trenutna hitrost. 

I36: Razložijo kroženje kot krivo gibanje in usvojijo pojme frekvenca kroženja, obhodni čas in 

obodna hitrost. 

I37: Opišejo tuljavo in ugotovijo, da je v njej in okoli nje magnetno polje, kadar teče po tuljavi 

električni tok. 

I38: Opišejo električno in magnetno polje. 

I39: Opišejo princip delovanja elektromotorja. 

Tehnika in tehnologija, Elektronika z robotiko 

I40: Spoznajo 3D modeliranje. 

I41: Spoznajo tehnologijo aditivnega tiska. 

I42: Spoznajo lastnosti materiala za tiskanje. 

I43: Spoznajo korake dela s 3D tiskalnikom. 

I44: Spoznajo programsko opremo. 

I45: Skonstruirajo sestavne dele. 

I46: Sestavijo sestavne dele. 

I47: Ovrednotijo izdelek glede na zastavljene kriterije. 

I48: Opredelijo merila za izbiro in izdelavo predmeta. 

I49: Oblikujejo in skicirajo idejo izdelka, jo predstavijo in utemeljijo. 

I50: Organizirajo delovni prostor. 

I51: Preizkusijo izdelek, ga ovrednotijo in predstavijo ideje za izboljšanje. 

I52: Uporabijo programsko opremo za izdelavo izdelka. 

I53: Rešujejo problem krmiljenja izbranega primera. 

I54: Opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter opredelijo vlogo in lastnosti gradnikov. 

I55: Analizirajo električna vezja. 

I56: Ovrednotijo izdelan model in preučijo možnost uporabe krmiljenja v drugih primerih. 

I57: Spoznajo programirano upravljanje. 

I58: Spoznajo digitalno in analogno predstavljanje podatkov. 

Risanje v geometriji in tehniki 

I59: Definirajo navidezni prostor in si ogledajo predmete. 

I60: Poznajo delovno okolje grafičnega programa. 

I61: Poznajo tridimenzionalni koordinatni sistem. 

I62: Znajo uvoziti, odpreti in shraniti modele v grafičnem programu. 

I63: Uporabljajo orodja grafičnega programa za premikanje v navideznem prostoru. 

I64: Uporabljajo orodja za manipuliranje z modelom. 

I65: Uporabljajo različne poglede na predmet. 

I66: Spoznajo in uporabljajo orodja za risanje. 

I67: Modelirajo osnovna geometrijska telesa. 

I68: Modelirajo sestavljen tridimenzionalni model predmeta. 

I69: Pri modeliranju sestavljenega predmeta posamezne sestavne dele združujejo v skupine. 

I70: Identične sestavne dele definirajo kot komponente in jih uporabijo za risanje sestavnih 

delov izdelka. 

I71: Modelirajo tridimenzionalni model predmeta. 

I72: Izdelajo predmet iz izbranih gradiv. 

I73: Opišejo pot od zamisli, načinov vnašanja v 3D‐program in modeliranja do uporabe 

tridimenzionalnega modela za upodobitev (vizualizacija), navidezno resničnost 

(virtualizacija) oziroma izdelavo. 

Računalništvo – Računalniška omrežja 

I74: Napišejo algoritem za rešitev problema. 

Vzgojni cilji 

V1: Razvijajo sposobnost za ustno izražanje in sposobnost iskanja rešitev. 
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V2: Razvijajo zaupanje v lastne sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos do dela. 

V3: Razvijajo sistematično reševanje problemov. 

V4: V skladu z vsebinami osnovnošolske matematike razvijajo matematično in nematematično 

terminologijo. 

V5: Življenjske situacije prikažejo z modeli. 

V6: Razvijajo sposobnost samostojnega dela. 

V7: Razvijajo sposobnost poslušanja. 

V8: Razvijajo sposobnost opazovanja. 

V9: Razvijajo občutek odgovornosti do dela. 

V10: Razvijajo delavne navade. 

V11: Razvijajo sposobnosti dela v skupini. 

V12: Kritično reflektirajo lastno znanje. 

V13: Kritično vrednotijo pridobljene informacije. 

Psihomotorični cilji 

P1: Razvijajo sposobnosti izluščanja pomembnih informacij iz pisnih, elektronskih in 

avdiovizualnih virov. 

P2: Razvijajo matematično mišljenje: abstraktno logično mišljenje in geometrijske predstave. 

P3: Razvijajo sklepanje, posploševanje, abstrahiranje, raziskovanje in reševanje problemov. 

P4: Pridobijo boljšo predstavo o 3D modeliranju in tisku. 

P5: Razvijajo motoriko pri sestavljanju sestavnih delov predmeta. 

Standardi in minimalni standardi znanja 

Matematika 

M1: Izračuna vrednost izraza. 

M2: Reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo. 

M3: Prepozna in opiše geometrijska telesa. 

M4: Opiše medsebojno lego geometrijskih elementov v prostoru. 

Fizika 

S1: Pri opazovanju zbere kvalitativne in kvantitativne podatke ter jih ustrezno zapiše 

(besedilno, zapisuje podatke v tabele, riše skice poskusov, skicira diagrame ipd.). 

S2: Pri delu uporabi matematično znanje. 

S3: Odgovori na raziskovalno vprašanje. 

S4: Predlaga morebitne izboljšave uporabljenih metod. 

S5: Opredeli hitrost telesa kot količnik poti in časa, v katerem je telo pot opravilo. 

S6: Pospešek telesa kot količnik spremembe hitrosti telesa in časa, v katerem je ta sprememba 

nastala. 

S7: Pri enakomerno pospešenem gibanju loči med končno, začetno in povprečno hitrostjo. 

M1: Načrtno opazuje pojave in zapisuje opažanja. 

M2: Razlikuje med gibanjem in mirovanjem opazovanega telesa. 

M3: V konkretnih primerih loči enakomerno in neenakomerno gibanje. 

Tehnika in tehnologija, Elektronika z robotiko 

S1: Ugotovi dobre in slabe strani umetnih snovi. 

S2: Utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem spreminjanju narave. 

S3: Oblikuje in skicira zamisel za model, s katerim bo rešil problem. 

S4: Ovrednoti proces izdelave. 

S5: Opiše proces dela. 

S6: Ovrednoti proces izdelave. 

S7: Izračuna stroške izdelave. 

S8: Ovrednoti vloženo delo, porabljeno gradivo, vloženo in porabljeno znanje, ki se veže na 

izdelek. 

S9: Opiše pomen racionalizacije in poišče primere v praksi. 
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S10: Na konkretnem stroju določi delovni, prenosni in pogonski del. 

S11: Razloži delovanje vezja z dvema zaporednima in dvema vzporedno vezanima stikaloma. 

S12: Poznajo delovanje osnovnih elektronskih vezij. 

S13: Ločijo digitalno in analogno izražanje podatkov. 

S14: Znajo uporabiti različne senzorje v preprostih merilnih napravah. 

S15: Poznajo osnove regulacije in vodenja procesov. 

S16: Poznajo osnovne pojme informatike in prenašanja podatkov. 

S17: Se zavedajo povezanosti elektronike in robotike s fiziko in matematiko. 

M1: Uporabijo pravila skiciranja pri načrtovanju predmetov. 

M2: Poznajo pravila obnašanja v delavnici in pri delu z orodji in stroji. 

M3: Pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje. 

M4: Preizkusi ustreznost izdelka. 

M5: Upošteva dogovorjena pravila varnosti pri delu. 

M6: Varno in pravilno uporablja orodje. 

M7: Opiše potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni krog. 

M8: Razlikuje med električnimi prevodniki in izolatorji. 

M9: Sestavi električni krog. 

M10: Imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil. 

Risanje v geometriji in tehniki 

S1: Definira in opiše navidezni prostor ter ga primerja z realnim. 

S2: Uporablja večino orodij računalniškega grafičnega programa. 

S3: Samostojno nariše modele v računalniškem grafičnem programu. 

S4: Opiše pot od zamisli do končne uporabe tridimenzionalnih modelov. 

M1: Prepozna navidezni prostor kot delovno okolje. 

M2: Prepozna tridimenzionalni koordinatni sistem in ga uporablja. 

M3: Poišče, uvozi, odpre in shrani datoteke tridimenzionalnih modelov. 

M4: Uporablja osnovna orodja grafičnega programa. 

M5: Modele riše z odvzemanjem in/ali dodajanjem, s kopiranjem in prenašanjem sestavnih 

delov. 

M6: Prepozna homogen in sestavljen predmet. 

Računalništvo – računalniška omrežja 

S1: Napisati algoritem, ki reši ki reši zahtevnejši vendar razumljiv problem. 

S2: Izdelati in spremeniti računalniški program z zanko in vejiščem. 

 


