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POVZETEK 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je danes prisotna praktično povsod. Učenci so 

v osnovni šoli že vešči osnovne uporabe računalnikov, tablic in pametnih mobilnih 

telefonov. Njihova motivacija za delo pri pouku strmo naraste, če delo vključuje uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

V magistrskem delu je na kratko predstavljen časovni potek pojavljanja računalnika na 

osnovnih šolah in njegov vpliv na poučevanje. V nadaljevanju se v magistrskem delu 

osredotočimo na izvajanje eksperimentov pri pouku naravoslovnih vsebin ob podpori 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. Predstavljen je najbolj razširjen komercialni 

sistem za računalniško podprta merjenja Vernier in potencialne odprtokodne alternative. 

V drugem delu so predstavljene izvedbe merilnega sistema podprtega s programirljivim 

razvojnim okoljem Arduino, kjer je na preprost način razloženo delovanje posameznih 

senzorjev, njihova povezava s krmilnikom Arduino, programska koda (skica) in primeri 

izbranih eksperimentov od izvedbe meritev preko zajema do analize in obdelave podatkov. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Poučevanje naravoslovja, kemija, biologija, fizika, Arduino, Vernier, senzorji, svetlobna 

vrata, ultrazvočni slednik, temperatura, srčni utrip, pH, reakcijski čas.  
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The Use of Arduino Platform in School Science Laboratory 

ABSTRACT 

Information and communication technology is nowadays present in almost all aspects of 

our everyday lives. In primary school, pupils are already familiar with the basic use of 

computers, tablets and smartphones. Their motivation to learn increases dramatically if 

their work involves the use of information and communication technology. 

In the first part of my master's thesis I will briefly present the timeline of computer 

emergence in primary schools and its impact on teaching. Next, I will analyse the science 

class curricula (chemistry, biology, physics) and  make a selection of experiments which 

are suitable to conduct with the support of information and communication technology.  I 

will also present Vernier, the most widely used commercial system for computer- 

aided measurements and its open source alternatives. 

In the second part of my master's thesis, I will present the implementation of the computer-

aided measurement system supported by Aruino development environment. I will also offer 

an explanation of how to make and connect sensors to Arduino board, how to program the 

code for Arduino and present examples of selected experiments from capturing the 

measurements to the analysis and the presentation of the data. 

 

KEY WORDS 

Science teaching, chemistry, biology, physics, Arduino, Vernier, sensors, photogate, 

ultrasonic tracker, temperature, heart rate, pH, reaction time. 
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1  UVOD 

Človek se je praktično skozi celotno zgodovino svojega obstoja opiral na tehniko, ki mu je 

omogočila, da je z manj truda opravil več dela in si tako olajšal življenje. Tehnika je s 

svojim razvojem povzročila tako kulturne kot socialne spremembe, ki so vplivale na 

človekovo kvaliteto življenja. Razvoj je seboj prinesel potrebo po znanju, ki človeku 

omogoča, da se znajde v okolju, v katerem živi. V 21. stoletju je največjo spremembo v 

načinu človekovega življenja povzročil računalnik in z njim povezana tehnologija, ki je 

temelj praktično vsega, kar človek uporablja ter zahteva nova znanja in veščine [1]. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Izobraževanje mladih na področju tehnike je zahtevna naloga, saj je potrebno mladim 

predstaviti osnove tehnike in jim ob tem pokazati načine, s katerimi lahko samostojno 

sledijo spremembam in jih izkoristijo v svojo korist [1]. Zelo pomembno vlogo v življenju 

ljudi prevzema informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ki nas spremlja praktično 

na vsakem koraku, od uporabe za osebne namene do uporabe v industriji. Gospodarstvo od 

izobraževalnih ustanov pričakuje, da bodo učenci oz. dijaki ob zaključku šolanja imeli 

veščine za spopadanje z nalogami, ki jih od njih zahteva delovno mesto in bodo ob tem 

samostojni in zanesljivi. S tem namenom se v osnovni šoli (OŠ) vedno večji del pouka 

izvaja s podporo IKT kot pomoč v vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer je to mogoče in 

smiselno. Cilj raziskovalcev je iskanje optimalnih rešitev za pedagoško učinkovitost in 

doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev [2]. 

Eden izmed ključnih problemov poučevanja naravoslovno-matematičnih in tehniških 

predmetov v šoli je ustrezna motivacija in dosega aktivnega znanja. Gerlič v svojem delu 

[2] ugotavlja, da učenci večinoma rešujejo probleme šablonsko, nemotivirano in z 

minimalno ustvarjalnostjo. Eno od orodij s katerimi lahko spodbudimo motivacijo pri 

učencih je IKT, saj od njih zahteva aktivno uporabo in povezavo obstoječih ter nenehno 

pridobivanje novih znanj [2]. 

Naravoslovje temelji na zajemu in obdelavi podatkov, za kar je že dolgo  ključna IKT. 

Fiziki npr. v svojem raziskovanju zajemajo veliko količino podatkov, ki jo lahko učinkovito 

obdelajo z uporabo IKT. Pri poučevanju naravoslovnih vsebin v srednjih šolah, predvsem 
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pa OŠ se učitelji poslužujejo laboratorijskih eksperimentov, s katerimi učenci odkrivajo in 

merijo fizikalne spremenljivke, o katerih se učijo pri pouku. Dejstvo je, da je IKT 

popolnoma spremenila raziskovanje v naravoslovnih znanostih, medtem ko velik del 

poučevanja naravoslovnih ved v OŠ ne sledi temu razvoju. Učni načrti predpisujejo 

vsebine, cilje in kompetence, od učitelja pa je odvisno, kako bo načrtoval učni pristop. Od 

učitelja je torej odvisno, kako bo njegovo poučevanje v koraku z razvojem tehnologije [3, 

4]. 

1.2 Namen, cilj in raziskovalna vprašanja 

Namen magistrskega dela je proučiti področje uporabe IKT pri poučevanju naravoslovnih 

vsebin v OŠ in z njimi povezanih eksperimentov s tehniškega in didaktičnega vidika, 

raziskati obstoječe (komercialne) sisteme, ki omogočajo merjenje različnih fizikalnih 

spremenljivk, ki nastopajo pri večini obravnavanih vsebin v OŠ. 

Cilj magistrskega dela je pripraviti primere programov v odprtem elektronskem razvojnem 

okolju Arduino za podporo pri izvedbi računalniško podprtih eksperimentov ter ob tem 

predstaviti primere eksperimentov od izdelave merilnega sistema do njegove uporabe. 

V magistrskem delu želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

 RV1: V kolikšni meri je podpora okolja Arduino primerna za izvedbo fizikalnih 

eksperimentov v osnovni šoli? 

 RV2: Katero strojno opremo bi poleg krmilnika Arduino potrebovali za izvedbo 

eksperimentalnih meritev v naravoslovju? 

 RV3: Katero programsko opremo bi poleg Arduino programske opreme potrebovali za 

izvedbo eksperimentalnih meritev v naravoslovju? 

 RV4: V kolikšni meri je nabor eksperimentalnih primerov možno pripraviti tako, da ga 

lahko učitelj sam nadgradi? 

1.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V magistrskem delu smo se poslužili kvantitativnega raziskovalnega pristopa: analiza učnih 

načrtov za naravoslovne predmete v OŠ ter načrtovanje, priprava in praktična izvedba 
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eksperimentov v skladu z učnimi načrti ter testiranje in tehnično vrednotenje merilnih 

sistemov za izvajanje izbranih eksperimentov.   
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2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA 

TEHNOLOGIJA PRI POUČEVANJU V OSNOVNI ŠOLI 

Računalnik in z njim povezana tehnologija je postal nepogrešljivi pripomoček za izvajanje 

opravil, ki zahtevajo zajem, obdelavo in predstavitev podatkov. Kulik v svojem delu [5] 

ugotavlja, da je uporaba računalnikov v poučevanju zahtevno področje, ki zahteva veliko 

pozornosti. Težavo povzroča že terminologija, ki vse do danes ni točno dorečena, saj je 

IKT, kot jo poznamo danes, multidisciplinarna veda, ki se uporablja na zelo širokem 

spektru področij. 

Gerlič v svoji raziskavi [6] analizira stanje na področju uvajanja IKT v slovenskih šolah. 

Predvsem zanimivi so podatki o številu računalnikov v lasti šol, slika 2.1, ki z leti krepko 

narašča.  

 

Slika 2.1: Število računalnikov v lasti šol [6]. 

Zanimiva je primerjava podatkov o lastništvu računalnikov: v letu 1988 je največ šol (22,3 

%) imelo v lasti po tri računalnike oz. dva računalnika (16,4 %). Do leta 2011 je število 

računalnikov na šolah naraslo na povprečno 50 računalnikov na šolo. V letu 2011 je imelo 

v Sloveniji kar 97 % učencev osmega razreda doma računalnik, kar nas uvršča v svetovni 

vrh. Ob tem velja omeniti, da je leta 2006 imelo kar 97,9  % učiteljev doma računalnik, kar 

nakazuje na nujo učiteljev, ki se želijo doma pripravljati na pouk in ga izboljšati, po uporabi 

računalnika [6]. 
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Trend naraščanja uporabe IKT so zaznali tudi na Statističnem uradu RS, kjer zaznavajo 

znaten porast uporabe IKT na letni ravni [7]. Tako so v anketi, ki so jo opravili prav vsi 

anketirani učenci, dijaki in študenti redno uporabljali internet. Ob tem je večina potrdila, 

da je za delovanje v zasebnem ali poklicnem življenju posameznika ključnega pomena 

digitalna pismenost in vseživljenjsko učenje uporabe IKT. 

Zgoraj navedeni podatki potrjujejo domnevo, da so mladi vešči uporabe IKT, da je 

opremljenost šol z IKT zadostna, kar je jasen signal, da je IKT smiselno uporabiti pri 

poučevanju. V grobem lahko uporabo IKT pri poučevanju delimo na dva dela: 

 IKT kot učni pripomoček; kjer služi kot dopolnitev učitelju pri podajanju 

obravnavane tematike, ponazoritvi s slikami, animacijami, grafi ipd.. 

 IKT kot orodje: služi kot orodje učencu, ki IKT uporablja in svoje obstoječe znanje 

iz uporabe IKT in obravnavane tematike nadgrajuje [2]. 

Zelo pomembno je, da je IKT na pravilen način vključena v pouk. Študije, s katerimi so 

raziskovali vpliv IKT v poučevanju, navajajo različne rezultate, zato je težko v splošnem 

sklepati o učinkovitosti IKT v poučevanju. V več študijah so raziskovali uporabo IKT pri 

pouku matematike. Nekatere študije so nakazovale, da so učenci, ki so uporabljali IKT pri 

učenju dosegali boljše rezultate, druge pa ravno nasprotno. Po podrobnejši analizi se je 

izkazalo, da so aplikacije, ki so jih uporabljali učenci z večjim napredkom v znanju, od njih 

zahtevale, da o matematiki razmišljajo na višjih taksonomskih stopnjah, medtem ko so 

učenci s slabšim napredkom v znanju uporabljali aplikacije, ki so od njih zahtevale le nižje 

taksonomske stopnje. Ne glede na mešane rezultate študij lahko trdimo, da IKT lahko 

znatno pomaga pri poučevanju in doseganju višjih taksonomskih stopenj mišljenja 

učencev, če je uporabljena pravilno [8]. 

2.1 Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin v osnovni šoli 

Pri poučevanju naravoslovnih vsebin v OŠ je uporaba IKT smiselna, saj omogoča uporabo 

široke palete pripomočkov za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Velika prednost, ki 

jo IKT prinaša je uporaba programske opreme, s katero lahko nazorno prikažemo in 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

6 

 

simuliramo različne pojave in s tem nadomestimo drago opremo, nevarne praktične vaje 

ter ob tem v pouk vnesemo raziskovalno in problemsko mišljenje [2]. 

Eden izmed ključnih problemov pri poučevanju naravoslovnih vsebin, ki ga izpostavlja 

Gerlič [2], je ustrezna motivacija in dosega aktivnega znanja. Učenci v šoli večinoma 

rešujejo probleme šablonsko, nemotivirano z minimalno ustvarjalnostjo. Več študij [2], [8], 

[9], nakazuje, da je pri reševanju tega problema lahko v veliko pomoč IKT kot učni 

pripomoček, saj učence uspešno motivira in od njih zahteva aktivno uporabo in medsebojno 

povezavo obstoječih znanj ter nenehno pridobivanje novih. Uporaba novih in obstoječih 

znanj ob podpori IKT je pomembna, saj je IKT vpletena v praktično vse sfere življenja in 

je temeljnega pomena za reševanje perečih problemov. Glede na vlogo, ki jo ima IKT v 

naših življenjih, je pomembno, da se mladi že v OŠ srečajo s problemi, ki jih rešujemo ob 

podpori IKT. Zgodnje srečanje z računalnikom in njegovo uporabo pri reševanju 

problemov je smiselno zaradi trendov, ki nakazujejo, da bo delo v različnih poklicih vsaj 

delno povezano tudi z uporabo računalnika. Učence je potrebno navajati na algoritmično 

razmišljanje, kar zahteva spremembe na več nivojih. Sprememba učnih načrtov je nujna, 

potrebno je zagotoviti delovne pogoje in najti učne primere, ki so po zahtevnosti primerni 

za starost učencev, ki jih bodo reševali. 

Naravoslovje temelji na zajemu in obdelavi podatkov, za kar je že dolgo  ključna IKT. Pri 

poučevanju naravoslovnih vsebin v osnovni in srednji šoli se učitelji poslužujejo 

laboratorijskih eksperimentov, pri katerih za odkrivanje in kvantitativno analizo 

uporabljajo klasične metode, ki so na začetku za razumevanje principov merjenja smiselne, 

kasneje pa ne več. Opremljenost laboratorijev po šolah močno variira – na nekaterih šolah 

so pripomočki za izvedbo merjenj zelo preprosti (štoparice, merila, vzmetni silomeri …), 

spet druge šole imajo relativno visokotehnološke laboratorije, kjer se lahko izvajajo 

merjenja podprta z IKT. Ob tem velja omeniti, da ima večina šol za merjenja podprta z IKT 

na voljo opremo le za frontalno delo učitelja in ne za samostojno delo učencev. Za 

uspešnost pri procesu učenja je ključna motiviranost učencev, zato je cilj učiteljev 

aktualizacija pouka in samostojno delo učencev [10]. 

IKT predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri poučevanju naravoslovnih vsebin v OŠ. 

Omogoča prikaz videoposnetkov in simulacij eksperimentov, ki so za izvedbo v šoli 

neprimerni. Omogoča tudi zajem in obdelavo podatkov ter tako učencem da vpogled v 
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potek modernega raziskovanja v naravoslovju. Naravoslovni šolski laboratorij bi moral ob 

podpori IKT omogočati merjenje ustreznih spremenljivk s področja naravoslovnih vsebin 

(fizika, kemija, biologija), npr.: lega, čas, sila, pH, pospešek, temperatura, srčni utrip …. 

Za tovrstne meritve ob podpori IKT šole uporabljajo merilne sisteme različnih 

proizvajalcev. 
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3 ŠOLSKI NARAVOSLOVNI LABORATORIJ 

Pouk naravoslovnih vsebin temelji na opazovanju različnih pojavov in njihovi razlagi. V 

osnovni šoli velik del pouka naravoslovnih vsebin poteka na kvalitativni in semi-

kvantitativni ravni. V zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja pa se od učencev že 

pričakuje razumevanje določenih pojavov tudi na kvantitativnem nivoju, kar pa zahteva, da 

se ob določenih pojavih tudi izmerijo nekatere spremenljivke. Del pouka naj bi potekal 

frontalno, kjer učitelj izvaja eksperimente ter beleži meritve in tako pred razredom izpelje 

zaključke, del pa naj bi učenci izvedli sami v obliki laboratorijskih vaj. 

Laboratorijske vaje so pomemben del poučevanja v naravoslovju, saj učencem omogočijo, 

da »vidijo stvari zares«. Učenci se učijo preko neposrednega opazovanja, povezujejo svoja 

teoretična znanja s praktičnimi primeri, vidijo koncepte v konkretni obliki in razvijejo 

veščine za praktično delo. Ker pri praktičnem delu vedno prihaja do odstopanj in 

problemov, se učenci ob praktičnem delu naučijo njihovega reševanja, ugotovijo da v 

realnem svetu vedno prihaja do odstopanj in se naučijo svoje delo predstaviti s kratkim 

poročilom [11]. 

Učenci se z merjenjem različnih fizikalnih spremenljivk srečajo že zelo zgodaj; merijo čas, 

dolžino, maso, temperaturo, volumen ipd.. Šele pri pouku naravoslovja oz. kasneje pri fiziki 

začnejo preko merjenja fizikalnih spremenljivk konkretno sklepati na fizikalne pojave, ki 

se dogajajo. Na začetku je osnovno orodje učenca zelo preprosto. Za merjenje temperature 

uporabi termometer, čas meri z ročno štoparico, dolžino z merilnim trakom in iz ročno 

pridobljenih meritev izpolnjuje tabele, izvaja preračune in riše grafe, ki ponazorijo 

dogajanje med eksperimentom. Veliko učencev se med tovrstnim početjem začne 

dolgočasiti in jih delo ne zanima [12]. 

Nove tehnologije podprte z IKT so odlična alternativa klasičnim eksperimentom, kjer lahko 

učenci svoja obstoječa znanja in izkušnje s področja IKT in naravoslovnih ved združijo in 

nadgradijo. Za izvajanje z IKT podprtih eksperimentov so potrebna fizična in programska 

orodja, ki omogočajo zajem in obdelavo podatkov. Učencem je izvedba eksperimentov ob 

podpori IKT bližja, saj so vajeni njene uporabe v vsakdanjem življenju in lahko svoja 

obstoječa znanja uporabljajo za pridobivanje novih znanj na drugem področju. Na tržišču 

obstaja več različnih sistemov opreme za eksperimentalne meritve ob podpori IKT. 
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Nekateri med njimi so profesionalni in so namenjeni predvsem za industrijo (zelo robustna 

izdelava) in zahtevajo več znanja elektronike in elektrotehnike za uporabo, medtem ko so 

drugi sistemi namenjeni uporabi v šoli in omogočajo zelo preprosto uporabo. Dva zelo 

razširjena ponudnika opreme za eksperimentalna merjenja sta podjetji Vernier in Pasco 

[12]. 

3.1 Obstoječi merilni sistemi 

Merilni sistem podprti z IKT, slika 3.1, sestavljajo: merilni odjemnik, vezje za obdelavo 

signala in prikazovalnik signala. IKT v tem primeru zavzame mesto prikazovalnika signala, 

kjer se izmerjeni podatki shranijo ter ustrezno obdelajo in prikažejo [13]. 

 

Slika 3.1: Shema merilnega sistema [13]. 

Z razvojem tehnologije so se meje med posameznimi deli merilnih sistemov zabrisale, saj 

je danes v eni napravi lahko združena izvedba več različnih operacij. Za namen magistrske 

naloge bomo predstavili klasični merilni sistem podjetja Vernier, ki ga sestavljajo merilni 

senzor, merilno krmilni sistem in računalnik. Ob koncu poglavja bomo na kratko predstavili 

še novejše alternative. 

3.1.1 Merilni sistemi Vernier 

Podjetje Vernier je bilo ustanovljeno leta 1981 in se ukvarja z razvojem in izdelavo 

merilnih sistemov in programskih orodij za zajem in obdelavo podatkov pri pouku 

naravoslovnih vsebin  s podporo IKT. Merilni sistemi podjetja Vernier, slika 3.2, so 

sinonim za kvaliteto in zanesljivost. Njihovo opremo uporablja veliko število osnovnih in 

srednjih šol, saj je zelo preprosta za uporabo. 

Za uporabo merilnega sistema Vernier ob podpori računalnika (namiznega ali prenosnega) 

potrebujemo ustrezne senzorje, merilno krmilni sistem in namensko programsko opremo 

za zajem in obdelavo podatkov [14]. 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

10 

 

Merilni sistem podjetja Vernier deluje na principu »priključi in uporabi« (angleško »plug 

and play«), saj mora uporabnik sistema le ustrezno povezati med seboj posamezne 

komponente, zagnati programsko opremo in pripraviti eksperiment [15]. 

 

Slika 3.2: Promocijska slika podjetja Vernier [14]. 

Za uporabo pri pouku fizike v OŠ poleg merilno krmilnega sistema potrebujemo še 

najmanj: 

- senzor sile, 

- ultrazvočni slednik, 

- senzor tlaka in 

- senzor temperature. 

V kolikor ima učitelj možnost izvajanja pouka izven učilnice, podjetje Vernier dobavlja 

tablice, ki nadomestijo merilno krmilni sistem in omogočajo brezžično povezavo z 

novejšimi merilnimi senzorji. Takšna oprema učitelju omogoča, da z učenci izvaja meritve 

izven učilnice, kjer ni mogoče tako natančno kontrolirati zunanjih vplivov. To prinese 

učencem dodatne izzive, ki spodbudijo njihovo kreativno mišljenje. 

Danes podjetje Vernier za izvedbo sodobnega eksperimenta ponuja široko izbiro brezžičnih 

senzorjev. Za izvedbo potrebujete le še telefon, tablico ali računalnik z Bluetooth povezavo. 

Tako npr. ponujajo brezžični temperaturni senzor z merilnim območjem med – 40°C in 

125°C, katerega cena se giblje okrog 130 €, brezžični ultrazvočni sledilnik ~170 €, 
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brezžični senzor za merjenje napetosti ~ 130 €, itd.. Ob tako visokih cenah se samo po sebi 

pojavi vprašanje, če je mogoče kupiti cenejše senzorje in jih prilagoditi za uporabo v enem 

od odprtih elektronskih razvojnih okolij. 

3.2 Odprta elektronska razvojna okolja 

Odprta elektronska razvojna okolja so se pojavila kot posledica hitrega razvoja elektronike 

v zadnjih letih. Večine niso razvila večja podjetja, pač pa t.i. »hobi« proizvajalci, ki 

določene izdelke bolj kot za zaslužek razvijajo v lastno veselje in za razvoj porabljajo svoj 

prosti čas. Namen proizvajalcev je približati uporabo krmilnikov in elektronike širšemu 

krogu uporabnikov po dostopnih cenah (plačilo v obliki donacije za podporo razvoja) in v 

nekaterih primerih celo zastonj [15]. 

S hitrim razvojem odprtih elektronskih razvojnih okolij so se na področju elektronike 

pojavile komponente in programska okolja, v katerih je integriranih več različnih sklopov. 

Omogočajo nam, da ena zaključena celota izvaja kompleksne procese, za katere smo prej 

potrebovali več različnih sklopov. V grobem lahko odprta elektronska okolja glede na 

strojno opremo razdelimo v dve večji skupini: 

a) Programirljivi krmilniki so tiskana vezja z izbranim mikrokrmilnikom in 

osnovnimi elektronskimi vezji, s katerimi lahko nadziramo različne procese: 

vhodno/izhodna vezja, generator takta, RAM, programski spomin, ipd.. Na njih 

imamo vhode in izhode preko katerih lahko zaznavamo in vplivamo na dogajanje v 

realnem okolju. Z diskretnimi digitalnimi vhodi/izhodi lahko oddajamo in 

sprejemamo podatke z enim bitom (npr. vklop/izklop), z analognimi vhodi/izhodi 

lahko spremljamo različne fizikalne spremenljivke (temperatura, tlak, sila …) ali 

pa pošiljamo signale v elektronska vezja. Programirljivi krmilniki za svoje 

delovanje ne potrebujejo naloženega operacijskega sistema, pač pa za njihovo 

programiranje potrebujemo zunanji računalnik. Prvotni namen programirljivih 

krmilnikov je bil razvoj in testiranje elektronike, danes pa je le-ta popolnoma 

drugačen. Zaradi velike dostopnosti in preprostosti programiranja PRK uporablja 

vedno večji krog neprogramerskih skupin kot npr.: umetniki, oblikovalci, modelarji 

… V nadaljevanju bomo programirljive krmilnike krajše imenovali krmilniki. [15, 

16]. 
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b) Mikroračunalniki so na pogled zelo podobni programirljivim krmilnikom, vendar 

je med njimi velika razlika. Mikroračunalniki so, kot že samo ime pove, pomanjšane 

verzije namiznih računalnikov. Vsebujejo vse komponente namiznega računalnika 

z izjemo trdega diska (navadno se za trajno hranjene podatkov uporablja SD kartica) 

in za svoje delovanje potrebujejo operacijski sistem. Nanje moramo za uporabo 

priključiti osnovne vhodno/izhodne enote (tipkovnica, miška, zaslon …), 

omogočajo povezavo z internetom, uporabo USB kompatibilnih naprav ipd.. 

Ponudba odprtih elektronskih okolij je zelo pestra. Na spletu lahko z le nekaj kliki najdemo 

spletne trgovine, ki ponujajo različna odprta elektronska okolja in dodatke za njihove 

nadgradnje. 

3.2.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi (RPi) je bil na tržišču prvič predstavljen v letu 2012. Od takrat je doživel 

veliko prenov in nadgradenj.  

 

Slika 3.3: Raspberry Pi (model 2B) [17]. 

Gre za zelo zmogljiv mikroračunalnik s procesorjem takta od 700 MHz do 1,4 GHz, 256 

MB do 1 GB RAM spomina (odvisno od modela) in možnostjo uporabe SD kartice za 

razširitev trajnega spomina in shranjevanje operacijskega sistema, ki ga RPi, slika 3.3, 

potrebuje za svoje delovanje. RPi ima dva USB priključka (priklop perifernih enot, 

tipkovnice, miške), HDMI priključek, ki omogoča priklop zaslona, analogni 3,5 mm zvočni 

priključek, ethernet priključek ipd., nima pa analogno-digitalnega pretvornika. RPi 

omogoča pogon različnih operacijskih sistemov (OS): Raspiban (OS namenjen RPi, ki 

temelji na Linux OS), Ubuntu, Windows 10 … Najbolj pogosto uporabljena programska 

jezika za razvoj aplikacij na RPi sta Python in Scratch, vendar RPi omogoča programiranje 
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tudi v drugih programskih jezikih. Vsa programska oprema za RPi je prosto dostopna. Cena 

zanj se giblje med 30 in 50 € za enoto, odvisno od modela [17, 18]. 

3.2.2 Banana Pi M2 

Banana Pi M2, slika 3.4, je vstopni model mikroračunalnika razvitega v sodelovanju 

podjetij SinoVoip in Foxconn. Gre za visokozmogljiv mikroračunalnik, ki ima poleg štiri 

jedrnega procesorja s taktom 1,2 GHz še 1 GB RAM pomnilnika, giga bitni ethernet 

priključek, štiri USB in HDMI priključek, ki pa prav tako kot Raspberry Pi nima analogno-

digitalnega pretvornika. Banana Pi lahko uporabljamo v kombinaciji z Android, Firefox in 

Linux operacijskimi sistemi. Zaradi svoje vsestranskosti je primerna tako za hobi 

programerje razvijalce, kot tudi za manjša podjetja, saj omogoča tudi implementacijo 

industrije 4.0. Poleg M2 PRK je pod imenom Banana Pi moč najti še nekatere druge verzije 

mikroračunalnika, ki so tehničnih specifikacijah še zmogljivejše kakor model M2 in so 

namenjene predvsem uporabi v industriji [19]. 

 

Slika 3.4: Banana Pi M2 [19]. 

3.2.3 Micro Bit 

Micro Bit [16] je odprtokodni krmilnik, slika 3.5, ki je bil predstavljeno marca 2015 v 

Veliki Britaniji. Razvit je bil kot del projekta »Digitaliziraj« (ang. »Make it digital«) z 

namenom razdeliti milijon krmilnikov med učence osnovnih šol ter jim tako omogočiti prvi 

s tik s programiranjem in elektroniko. Zmogljiv krmilnik, ki temelji na ARM Cortex-M0 

mikrokrmilniku s taktom 16 MHz, 256 KB flash pomnilnika in 16 KB RAM pomnilnika. 

Integriran ima Bluetooth modul, prav tako ga je mogoče povezati prek USB in EDGE 
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povezave. Zanj obstajata dva uradna urejevalnika programske kode, Microsoft MakeCode 

in MicroPython. 

 

Slika 3.5: Krmilnik Micro Bit [16]. 

3.2.4 Arduino 

Arduino je odprto elektronsko razvojno okolje, v nadaljevanju »okolje Arduino«. 

Namenjeno je razvoju in programiranju elektronskih vezij in aplikacij. Omogoča 

sprejemanje in pošiljanje signalov širokemu naboru elektronskih komponent in naprav 

[20]. Prvi del okolja Arduino predstavlja več različnih tipov krmilnika Arduino, najbolj 

pogosto uporabljena izvedenka krmilnika pa je Arduino UNO, slika 3.6. Osnovo za 

delovanje krmilnika Arduino UNO (v nadaljevanju krmilnik Arduino) predstavlja 

mikrokrmilnik ATmega328. Krmilnik Arduino ima štirinajst digitalnih vhodno/izhodnih 

priključkov, šest izmed njih omogoča krmiljenje s pulzno širinsko modulacijo. Na 

krmilniku Arduino je še šest 10-bitnih analognih vhodov, 16 MHz generator takta, USB 

priključek, napajalni priključek in reset tipka [20, 21, 22].  
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Slika 3.6: Arduino UNO [20]. 

Drugi del odprtega elektronskega razvojnega okolja Arduino predstavlja integrirano 

razvojno programsko okolje (ang. Integrated Development Environment (IDE)), ki spada 

v odprto kodno programsko opremo. V nadaljevanju bomo zanjo uporabljali krajši termin, 

Arduino IDE. Arduino IDE omogoča povezavo krmilnikov Arduino z računalnikom in 

njihovo programiranje. 

3.3 Izbira krmilnika in njegova primerjava z obstoječimi merilnimi 

sistemi 

Za izvedbo meritev ob podpori IKT smo izbrali razvojno okolje Arduino, ki je trenutno 

najbolj razširjeno in je globalno prisotno. Širok nabor uporabnikov pomeni, da je na temo 

uporabe okolja Arduino napisanih veliko število priročnikov in vodnikov za uporabo. 

Okolje Arduino je zelo pogosta izbira tudi za poučevanje na srednješolskem in 

univerzitetnem nivoju, kjer je priljubljeno zaradi svoje vsestranskosti in nizke cene. Prav 

tako je na spletu objavljena množica različnih projektov, ki so bili izvedeni ob podpori 

okolja Arduino, mnogo je forumov, kjer uporabniki delijo izkušnje, nasvete in dele 

programske kode, s katerimi je mogoče reševati lastne probleme, ko nanje naletimo. 

Podpora uporabniku okolja Arduino je torej velika. 

Primerjavo med merilnim sistemom Vernier in merilnim sistemom podprtim z okoljem 

Arduino, preglednica 3.1, lahko naredimo na nivoju zahtevnosti uporabe, podpore 

uporabniku, kompatibilnosti z drugimi sistemi in cenami. 
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Preglednica 3.1: Primerjava merilnega sistema Vernier in okolja Arduino na nivoju zahtevnosti uporabe, 

podpore uporabniku in kompatibilnosti z drugimi sistemi. 

 Zbirka Vernier Okolje Arduino  

zahtevnost 

uporabe 

 Preprosta uporaba – »plug 

and play«. 

 Dovršena programska 

oprema, ki je prilagojena 

obdelavi podatkov. 

 Uporaba  že izdelanih 

brezžičnih senzorjev. 

 Zanesljivo delovanje. 

 Relativno zahtevna uporaba – 

potrebno znanje elektronike in 

programiranja. 

 Potrebno je znanje uporabe 

vsaj enega programa za 

obdelavo podatkov in risanje 

grafov. 

 Možno je samostojno izdelati 

brezžične senzorje. 

podpora 

uporabniku 

(zelo dobra, 

dobra, slaba) 

 Zelo dobra. 
 Dobra. Potrebna je 

samostojnost in iznajdljivost. 

kompatibilnost 

z različnimi 

sistemi 

 Specialni merilniki. 

 Zaprt sistem – poseg v 

strojno in programsko 

opremo je praktično 

nemogoč. 

 Namenjen izključno 

meritvam v naravoslovju. 

 Združljivo z različnimi 

merilniki različnih 

proizvajalcev. 

 Odprtokodni sistem – možnost 

poljubnega poseganja v strojno 

in programsko opremo. 

Zanimiva je primerjava cene naravoslovnega laboratorija podprtega z merilnim sistemom 

Vernier in naravoslovnega laboratorija podprtega z okoljem Arduino. V preglednici 3.2 

lahko vidimo primerjavo cen posameznih komponent med merilnim sistemom Vernier in 

merilnim sistemom podprtim z okoljem Arduino. 
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Preglednica 3.2: Primerjava cen različnih komponent med merilnim sistemom podjetja Vernier in merilnim 

sistemom podprtim z okoljem Arduino. 

merilni sistem / 

vrsta senzorja 
Zbirka Vernier – cena v € Okolje Arduino – cena v € 

Merilno 

krmilni sistem 

/programirljivi 

krmilnik 

>150 20 

Ultrazvočni 

slednik 
170 5 

Temperaturni 

senzor 
130 3 

Senzor 

napetosti 
130 3 

Skupaj > 580 ~ 33 

Pri tem predpostavljamo, da za izvedbo šolskega naravoslovnega laboratorija že imamo 

dostop do računalnika z ustrezno programsko opremo (npr. MS Office), projektorja, 

spajkalnika in druge opreme, ki se danes najde praktično na vsaki šoli v fizikalnem kabinetu 

ali pa v učilnici za tehniko in tehnologijo. 

Cene posameznih komponent zbirke Vernier smo pridobili pri slovenskem zastopniku, 

podjetju Romix. Cene komponent za uporabo z razvojnim okoljem Arduino pa preko 

spletne trgovine Aliexpress, kjer smo naročili komponente. Pri tem bi radi poudarili, da 

lahko cene komponent za uporabo z okoljem Arduino variirajo, saj se na spletni trgovini 

dnevno spreminjajo. Prav tako pa na njihovo višino vpliva kvaliteta izbranega senzorja … 

večjo natančnost želimo pri merjenju, dražji bo senzor. Naj dodamo, da je kot senzor 
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napetosti mišljen modul, ki omogoča pretvorbo napetosti v krmilniku sprejemljive meje 

(navadno od 0 V do 5 V). 
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4 PREGLED NARAVOSLOVNIH VSEBIN V OSNOVNI 

ŠOLI 

V zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja se od učencev pričakuje, da vsaj del svojih 

opazovanj povezanih z naravoslovnimi vsebinami kvantitativno interpretirajo. V sedmem 

razredu OŠ se učenci z naravoslovnimi vsebinami srečajo pri predmetu naravoslovje. V 

osmem in devetem razredu se predmet naravoslovje razdeli na tri dele: fiziko, kemijo in 

biologijo. Na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so javno dostopni 

učni načrti, ki določijo vsebinske okvirje za izvajanje posameznega predmeta. 

V analizi učnih načrtov in pripadajočih učbenikov za posamezne predmete smo iskali 

vsebine pri katerih lahko učenci preko eksperimentov raziščejo zakonitosti in mehanizme 

posameznih pojavov v naravi. Ob tem velja omeniti, da so bili veljavni učni načrti za 

omenjene predmete izdani leta 2011, ko PRK še niso bile tako široko dostopne. Učni načrti 

torej ne predvidevajo uporabe IKT neposredno v raziskovalne namene, pač pa le za zapis, 

shranjevanje, obdelavo in predstavitev podatkov. 

4.1 Naravoslovje 

Učni načrt za predmet naravoslovje [23] predvideva, da učenci pri pouku naravoslovja 

spoznavajo pomen naravoslovnih znanosti za napredek človeštva in ob tem oblikujejo 

odnos do sebe, okolja in narave. Učenci razvijajo eksperimentalno-raziskovalne veščine in 

spretnosti, spoznavajo metodologije raziskovalnega dela in pridobivajo praktična znanja o 

naravoslovnih znanostih. Pridobljena znanja in spretnosti učenci nato uporabljajo pri 

prepoznavanju in reševanju problemov, s čimer razvijajo kompleksno in kritično mišljenje 

ter inovativnost in ustvarjalnost. 

V učnem načrtu so posebej opredeljeni cilji s področja razvijanja naravoslovnih postopkov 

in spretnosti v okviru predmeta. V ta namen mora najmanj 40 odstotkov pouka naravoslovja 

temeljiti na aktivnostih učencev, kot je raziskovalno-eksperimentalno delo v razredu in na 

terenu. Ob tem učni načrt med splošnimi cilji predvideva, da učenci uporabijo IKT za 

zbiranje, shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij [23].  
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Ob pregledu operativnih ciljev za predmet naravoslovje najdemo naslednje cilje, ki jih 

lahko dosežemo z merjenjem fizikalnih spremenljivk. Učenci: 

 spoznajo dejavnike, ki vplivajo na hitrost raztapljanja snovi, 

 spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi (npr. filtriranje, kristalizacija, 

ločevanje z lijem ločnikom, sublimacija, destilacija, kromatografija), 

 spoznajo, da se pri kemijski reakciji spreminjata snov in energija in 

 spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, spremembe 

agregatnega stanja, spremembe snovi (npr. fotosinteza, porumenitev časopisnega 

papirja), da lahko poganja električni tok (npr. sončne celice na žepnem računalu). 

V učbeniku [24] za predmet naravoslovje je predvidenih več eksperimentov, s katerimi 

učenci preučujejo topnost snovi v vodi, načine ločevanja snovi iz zmesi, energijske 

spremembe ob kemijskih reakcijah in lastnosti svetlobne energije. Pri vseh od naštetih 

eksperimentov je temperatura tista fizikalna spremenljivka, ki nam lahko pove več o 

dogajanju. 

4.2 Biologija 

V učnem načrtu [25] avtorji biologijo opredelijo kot naravoslovno vedo, ki obravnava 

soodvisnost zgradbe in delovanja živih sistemov, njihov razvoj, medsebojno soodvisnost 

in procese v živi naravi od molekularne ravni do biosfere. Namen pouka biologije je doseči 

pri učencih celostno razumevanje osnovnih principov delovanja živega, poznavanje 

zgradbe, delovanja in razvoja živih sistemov na različnih ravneh. Med splošnimi cilji 

predmeta je zapisano: »Pri učencih je potrebno razvijati zmožnost za uporabo sodobne 

tehnologije, iskanje in obdelavo podatkov in ekstrakcijo informacij; zaporedje meritev 

(opazovanje) – podatek – rezultat – informacija.« [25]. 

V učbenikih [26, 27] za biologijo v osmem in devetem razredu se učenci srečujejo z 

različnimi vsebinami, med katerimi je mogoče izločiti naslednje, ki jih lahko obravnavamo 

preko eksperimentalnega dela ob podpori IKT: merjenje srčnega utripa, pH mila, specifična 

toplota vode in učinek tople grede. 
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4.3 Kemija 

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo 

zgradbo, lastnosti in spremembe [28]. V učnem načrtu za kemijo v osmem in devetem 

razredu OŠ lahko najdemo naslednje operativne cilje, ki jih je mogoče doseči ob uporabi 

eksperimentalnega dela s podporo IKT; učenci: 

 razlikujejo med kemijskimi reakcijami, pri katerih se energija sprošča oziroma veže 

(porablja), 

 uporabljajo pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti raztopin in 

 spoznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih in poimenujejo produkte. 

V učbeniku [29] za kemijo se učenci v poglavju Spoznajmo snov in agregatna stanja srečajo 

s temperaturno osjo vode, kjer analizirajo agregatna stanja vode in temperature, pri katerih 

se vodi spremeni agregatno stanje. V poglavju Spoznajmo energijo pri kemijskih reakcijah 

se učenci učijo o endotermnih in eksotermnih spremembah, v poglavju spoznajmo 

indikatorje in pH lestvico pa se srečajo s kislinami, bazami in pH lestvico. 

4.4 Fizika 

Učni načrt [30] fiziko opredeli kot vedo, ki opisuje pojave na vseh velikostnih stopnjah, od 

najmanjših delcev do vesolja. Učni načrt za fiziko v 8. in 9. razredu OŠ je nadgradnja 

naravoslovnih vsebin, izkušenj in spretnosti iz nižjih razredov, ki vsebujejo elemente fizike 

in upošteva, da za veliko učencev končanje osnovne šole pomeni konec splošnega 

izobraževanja. 

Učni načrt za fiziko v OŠ za nekatere operativne cilje priporoča, da jih učenci dosegajo z 

izvajanjem poskusov. Iz učnega načrta smo izbrali vse operativne cilje, katere je smiselno 

dosegati z eksperimentalnim delom in jih združili v smiselne vsebinske sklope. Tisti 

operativni cilji, za katere učni načrt priporoča doseganje z eksperimentalnim delom, so 

označeni z (E). 

a)  Uvod v fiziko 

Učenci:  
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 izvedejo izbrane poskuse, pri katerih spoznajo in uporabijo metode in oblike 

dela pri fiziki s poudarkom na opazovanju, eksperimentiranju, merjenjih ter 

interpretaciji meritev in izidov poskusov (E). 

b)  Gibanje 

Učenci: 

 s poskusi usvojijo, da je hitrost količnik poti in časa (E), 

 narišejo graf, ki prikazuje odvisnost poti od časa, z njega preberejo podatke, 

ga razložijo in razumejo katero vrsto gibanja predstavlja (E), 

 analizirajo, kako se s časom spreminja hitrost pri enakomerno pospešenem 

gibanju (E) in 

 ugotovijo, da je pot premo sorazmerna ploščini lika, ki ga omejuje graf v(t). 

c) Sile 

Učenci: 

 s poskusi usvojijo zvezo med pospeškom telesa, njegovo maso in vsoto vse 

zunanjih sil, ki nanj delujejo (E), 

 s poskusom ugotovijo, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki 

deluje na vzmet in ga zato lahko uporabimo kot mero za velikost sile (E). 

d) Toplota 

Učenci: 

 s poskusi raziščejo zakonitosti prehajanja toplote (E). 

e) Električni tok 

Učenci: 

 s poskusom raziščejo in usvojijo Ohmov zakon (E), 

 ugotovijo, ali za izbrani upornik velja linearna odvisnost med napetostjo in 

tokom (E), 

 s poskusi raziščejo zakonitosti električnega toka skozi zaporedno vezane 

upornike in zakonitost porazdelitve napetosti na zaporedno vezanih 

upornikih  (E) in 

 s poskusi raziščejo zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane 

porabnike, spremljanje toka skozi izvir, če se število vzporedno vezanih 

porabnikov povečuje in primerjajo napetost izvira z napetostjo na 

porabnikih (E). 
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f) Magnetna sila 

Učenci: 

 s poskusi ugotovijo, da magnetna sila deluje na daljavo in da magnetna sila 

deluje med trajnimi magneti (E) [30]. 

Učbenik za fiziko [31] v 8. razredu predlaga preproste poskuse, s katerimi učenci spoznajo 

metode in oblike raziskovanja v fiziki, določajo povprečne vrednosti meritev … Ena izmed 

nalog je, da merijo reakcijski čas človeške verige s stiskom rok. 

V 8. razredu učenci obravnavajo enakomerno gibanje. Srečajo se z brnačem, ki v 

enakomernih časovnih intervalih odtiskuje pike na papirnat trak. Iz tega traku lahko učenci 

analizirajo gibanje predmeta na katerega je bil papirnati trak pritrjen [31]. 

Učenci se v 9. razredu najprej srečajo z enakomerno pospešenim gibanjem. Ponovno se 

poslužijo brnača in analizirajo grafe s(t), v(t) in a(t) pri enakomerno pospešenem gibanju. 

V učbeniku za fiziko [32] v 9. razredu osnovne šole je predlagan eksperiment z brnačem, s 

katerim izmerimo vrednost težnega pospeška. Naslednja vsebina je drugi Newtonov zakon, 

kjer učenci eksperimentalno določajo relacije med silo, maso in pospeškom. V poglavju 

Temperatura, notranja energija in toplota večina eksperimentov zahteva merjenje 

temperature, npr.: spremljanje temperature ob spremembi agregatnega stanja snovi (vode), 

ocena temperature preko lastnega občutja, umerjanje termometra, prehajanje toplote med 

snovmi, preprečevanje uhajanja toplote ipd.. V poglavju o elektriki nekateri poskusi (npr. 

Ohmov zakon, spremljanje električnih veličin pri zaporedni/vzporedni vezavi) 

predvidevajo merjenje električne napetosti oz. električnega toka [32]. 
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5 IZVEDBA EKSPERIMENTOV OB PODPORI OKOLJA 

ARDUINO 

Za izvedbo meritev ob podpori okolja Arduino je poleg poznavanja fizikalnega ozadja 

eksperimenta potrebno tudi nekaj osnovnega znanja o elektroniki in programiranju. V 

magistrski nalogi bomo na kratko razložili fizikalni princip, ki je v ozadju posameznega 

merjenja, kaj potrebujemo, da izdelamo senzor in osnove programskega jezika, ki sestavlja 

program za delovanje krmilnika Arduino. Na spletu je ogromno prispevkov in navodil, 

kako uporabljati krmilnik Arduino s posameznimi elektronskimi komponentami, ki lahko 

popolnega začetnika na področju elektronike in programiranja tudi zmedejo. Za reševanje 

težav v zvezi s programiranjem smo se poslužili knjige Getting started with Arduino [33] 

in priročnika Arduino programming notebook [34] ob podpori svetovnega spleta. 

5.1 Izbira eksperimentov za izvedbo z okoljem Arduino 

Po pregledu vsebin naravoslovnih predmetov v OŠ lahko združimo podobne eksperimente 

med seboj glede na fizikalno količino, ki jo merimo. Fizikalne spremenljivke, ki jih je 

smiselno meriti ob podpori IKT so: 

 temperatura: je najbolj splošna fizikalna količina, s katero se učenci 

srečajo že zelo zgodaj. V praktično vsaki naravoslovni vedi je ena od 

pomembnejših spremenljivk, ki lahko močno vpliva na potek dogajanja. 

 pH: je specifična spremenljivka, ki je značilna predvsem za biologijo, 

kemijo in naravoslovje, kjer se učenci prvič srečajo s kislimi in bazičnimi 

spojinami ter njihovim vplivom na živo in neživo naravo. 

 čas: je osnovna fizikalna količina, s katero natančneje določamo sosledje 

dogodkov. Natančno merjenje časa je lahko zelo zahtevna naloga. 

 razdalja/premik: sta osnovna pojma pri določanju lege telesa v ravnini oz. 

prostoru. Preko poznavanja lege telesa lahko ob poznavanju drugih 

fizikalnih količin (npr. časa) izračunamo nekatere fizikalne količine, ki jih 

telo ima (npr. hitrost, energija ipd.). 
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 napetost: njena časovna odvisnost nam lahko pove veliko o lastnostih 

elektronskih elementov, dogajanju v elektronskih vezjih, spremljanje 

električnega toka preko bremena itd.. 

Za merjenje fizikalnih spremenljivk ob podpori IKT je ključno natančno merjenje časa oz. 

napetosti, odvisno od tipa senzorja, ki ga uporabljamo. 

5.2 Natančnost in ločljivost merjenja s krmilnikom Arduino 

Pri izvajanju meritev se je potrebno zavedati, da točne vrednosti nikoli ne moremo izmeriti. 

Vsaka meritev, ki jo opravimo, odstopa od dejanske vrednosti. Napake ne moremo 

odpraviti, lahko pa jo upoštevamo pri merjenju in podajanju rezultatov. 

V OŠ se učenci še ne srečujejo z uporabo in računanjem merskih napak, čeprav pri 

eksperimentalnem delu pri pouku do njih prihaja. V tem delu magistrske naloge bomo 

podrobneje obravnavali omejitve, ki povzročajo odstopanja pri merjenju ob podpori okolja 

Arduino. Pri tem moramo upoštevati tri različne kriterije za določanje odstopanja meritve: 

ločljivost, ponovljivost in natančnost. 

5.2.1 Čas 

Merjenje časa je v vsakdanjem življenju zelo preprosto, vendar se večina ljudi ne zaveda, 

da je za to, da so naše ure usklajene vloženega veliko truda. Vsaka ura sčasoma začne 

prehitevati ali pa zaostajati, kar pomeni, da moramo ure neprestano usklajevati – 

dogovorimo se, katera ura je točna in vse ure nastavljamo po njej. 

Podobno je pri uporabi krmilnika Arduino, ki ima vgrajen notranji oscilator s taktom 16 

MHz. Ta predstavlja osnovno referenco za merjenje časa. Teoretično to pomeni, da lahko 

s krmilnikom Arduino merimo čas na mikrosekundo natančno. V praksi se izkaže, da 

frekvenca, ki jo oddajajo tovrstni oscilatorji ni konstantna in lahko s časom rahlo variira 

okrog nazivne frekvence. 

Iz podatkov proizvajalca [20] lahko razberemo, da frekvenca oscilatorja na  krmilniku 

Arduino odstopa od nazivne za približno 1 %. Tolikšna napaka je pri merjenju časa med 

dvema dogodkoma, ki sta zelo blizu skupaj (v rangu nekaj milisekund), praktično 

zanemarljiva, saj se frekvenca oscilatorja v tem času ne spremeni veliko. Ob tem je seveda 
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pomembno tudi to, kako zapišemo program na krmilnik Arduino – uporaba ustreznih 

časovnih funkcij. Drugi pomemben podatek je ločljivost notranje ure krmilnika Arduino, 

ki je po podatkih proizvajalca štiri mikrosekunde. Da bi preverili ločljivost notranje ure 

smo krmilnik Arduino priključili na funkcijski generator in merili trajanje pulza, za 

katerega smo referenčno meritev trajanja opravili z osciloskopom. Podatke smo izpisali na 

serijskem zaslonu Arduino IDE in jih računsko obdelali v programu MS Excel. 

Preglednica 5.1: Meritve trajanja pulza funkcijskega generatorja. 

št. meritve notranji čas 

krmilnika Arduino 

[µs] 

premaknjeno 

izhodišče 

[µs] 

izmerjeno 

trajanje pulza 

[µs] 

razlika v trajanju 

zaporednih 

pulzov [µs]   
t 

  

1 145176 0 
  

2 178684 33508 33508 0 

3 212192 67016 33508 0 

4 245696 100520 33504 -4 

5 279204 134028 33508 4 

6 312712 167536 33508 0 

7 346216 201040 33504 -4 

8 379724 234548 33508 4 

9 413232 268056 33508 0 

10 446740 301564 33508 0 

11 480248 335072 33508 0 

12 513752 368576 33504 -4 

13 547260 402084 33508 4 

14 580764 435588 33504 -4 

15 614272 469096 33508 4 

16 647780 502604 33508 0 

17 681288 536112 33508 0 

18 714792 569616 33504 -4 

19 748304 603128 33512 8 

20 781808 636632 33504 -8 

21 815312 670136 33504 0 

22 848824 703648 33512 8 

23 882332 737156 33508 -4 

24 915836 770660 33504 -4 

25 949340 804164 33504 0 

26 982852 837676 33512 8 

27 1016356 871180 33504 -8 

28 1049864 904688 33508 4 

29 1083368 938192 33504 4 

30 1116876 971700 33508 4 
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Z osciloskopom smo na funkcijskem generatorju izmerili frekvenco 29,84 Hz, kar pomeni, 

da je trajanje pulza 33517 µs. S krmilnikom Arduino smo izmerili povprečno trajanje pulza 

33506 µs. Odstopanja med posameznimi meritvami pulza iz funkcijskega generatorja, ki 

jih vidimo v preglednici 5.1 so znotraj ločljivosti notranje ure krmilnika Arduino in jih 

lahko pripišemo kombinaciji ločljivosti notranje ure krmilnika Arduino, nestabilni 

frekvenci samega funkcijskega generatorja (na osciloskopu smo lahko zaznali nihanje 

frekvence v rangu 0,01 Hz) ter netočnosti RC oscilatorja (npr. vpliv temperature). 

V drugem delu se moramo vprašati, kako pogosto lahko  meritve vzorčimo. Podobno kot 

prej smo merili trajanje pulza funkcijskega generatorja in referenčno vrednost spremljali 

na osciloskopu. V primeru uporabe osnovnih funkcij krmilnika Arduino lahko iz 

preglednice 5.2 vidimo, da lahko zanesljivo merimo spremembe, ki potekajo počasneje od 

20 ms, kar je za potrebe magistrske naloge dovolj. 

Preglednica 5.2: Testiranje zaznavanja hitrih sprememb na vhodu PRK Arduino. 

ν [Hz] toteor. [ms] toizm. [ms] 

9,5 105,26 105,26 

50,5 19,80 19,80 

55,8 17,92 17,73 

60,0 16,61 / 

Če želimo ob podpori krmilnika Arduino meriti spremembe, ki so hitrejše od 20 ms, 

moramo uporabiti naprednejše funkcije, ki nam omogočajo, da merimo čase velikostnega 

reda 10 µs ali pa uporabiti vnaprej pripravljene knjižnice (ang. »libraries«), ki optimizirajo 

delovanje vhodno-izhodnih priključkov. Za merjenje daljših časovnih obdobij (dnevi, 

tedni, meseci …) je smiselna uporaba zunanje referenčne ure. Primer takšne referenčne ure 

je DS3231 modul z vgrajenim kristalnim oscilatorjem in temperaturno kompenzacijo. 
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5.2.2 Napetost 

V realnem svetu, se večina dogajanja odvija v »analogno«, kar pomeni, da se spremembe 

dogajajo zvezno in je možnih stanj neskončno mnogo. Za ta namen ima krmilnik Arduino 

vgrajen analogno-digitalni pretvornik (ang. »analog to digital converter« ali kratko ADC). 

ADC omogoča pretvorbo analognega signala merilnika v binarna števila. Pri pretvarjanju 

se v digitalni zapis pretvori le del analognega signala, saj ADC analognemu signalu 

odvzema vzorce v vnaprej določenih časovnih intervalih. Če uspemo vzorce signala 

odvzemati dovolj pogosto, potem dobimo za rezultat dober približek tega, kar je bil vhodni 

signal. Primer vzorčenja prikazuje slika 5.1, na kateri modra barva predstavlja dejanski 

potek napetosti, rdeča barva pa potek vrednosti, ki jih zabeleži ADC. Potrebno se je 

zavedati, po vzorčenju lahko le sklepamo na potek signala, saj točno poznamo samo 

vrednosti, ki jih je ADC vzorčil. Podatek o poteku funkcije med dvema vzorčenjema je 

izgubljen. Zato je pomembno, da vzorčimo signal dovolj pogosto, da ne zgrešimo hitrih 

sprememb [35].  

 

Slika 5.1: Grafični prikaz poteka analogno-digitalne pretvorbe [35]. 

Natančno merjenje napetosti je ključno za uporabo analognih senzorjev. Krmilnik Arduino 

ima 10-bitni ADC, ki vhodno napetost zvezno spreminja med neko spodnjo in zgornjo mejo 

v 10-bitna števila. V primeru krmilnika Arduino spodnjo mejo predstavlja napetost 0 V, 

zgornjo pa napetost 5 V. Preprost preračun nam pove, da krmilnik Arduino lahko intervalu 
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napetosti priredi 1024 vrednosti. To pomeni, da teoretično z njim lahko zaznamo 

spremembo napetosti, ki je enaka spremembi najmanjšega bita (angleška kratica LSB, least 

significant bit), 4,9 mV. Proizvajalec navaja, da natančnost ADC krmilnika Arduino znaša 

± 2 LSB. Iz tega lahko ugotovimo, da je v idealnih razmerah napaka merjenja napetosti 

velikosti ± 9,8 mV [13, 20]. 

Na drugi strani natančnosti merjenja napetosti je referenčna napetost krmilnika Arduino. 

Nazivna referenčna napetost znaša 5,00 V, vendar se izkaže, da tudi ta delno odstopa od 

nazivne napetosti. Referenčno napetost smo izmerili z dvema različnima digitalnima 

multimetroma (Voltcraft VC140 in Voltcraft VC820) in z obema izmerili napetost 5,03 V. 

Primerjalno smo izmerili napetost baterije z nazivno napetostjo 1,50 V. Z digitalnim 

multimetrom Voltcraft VC140 smo izmerili napetost baterije 1,56 V, preko PRK Arduino 

pa 1,554 V, kar je v skladu s pričakovanim odstotkom v velikosti ± 9,8 mV. 

5.3 Osnove programskega jezika v okolju Arduino 

Okolje Arduino temelji na poenostavljenem programskem jeziku C++. Programe, ki jih 

pišemo za delovanje krmilnika Arduino, imenujemo skica (ang. sketch). Vsaka skica je 

sestavljena iz dveh glavnih delov, ki nato vsebujeta izjave. 

void setup() 

{ 

izjava; 

} 

void loop() 

{ 

izjava; 

} 

Obe funkciji, tako setup() kot loop() sta nujni za delovanje skice. Funkcija setup() 

se ob zagonu krmilnika Arduino izvede enkrat in služi nastavitvi krmilnika za pravilno 

delovanje. Namen funkcije loop() je izvajanje programske kode, ki jo uporabnik napiše. 

Ob tem velja omeniti, da je znotraj skice možno dodajanje komentarjev, ki služijo boljšemu 

razumevanju programa nekomu, ki ga bere za nami oz. nas spomni, kaj določen del skice 

počne. Komentar od preostale skice ločimo tako, da v vrstico dopišemo //. Primer 

preprostega programa za utripanje LED vgrajene na krmilnika Arduino z dodanimi 

komentarji [33, 34]. 
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void setup() 

{ 

pinMode(13, OUTPUT); //nastavimo priključek 13 kot izhod 

} 

 

void loop() 

{ 

digitalWrite(13, HIGH);   // nastavi priključek v logično 1 

delay(1000);              // počaka eno sekundo 

digitalWrite(13, LOW);    // nastavi priključek v logično 0 

delay(1000);              // počaka eno sekundo 

} 

 

5.4 Merjenje časa 

Merjenje časa lahko razdelimo na dva različna tipa meritve: merjenje časa dneva in 

relativno merjenje časovne razlike med dvema dogodkoma. Za tehniške meritve je bolj 

pomembno relativno merjenje časovne razlike med dvema dogodkoma. Krmilnik Arduino 

loči med dvema različnima časovnima funkcijama; delay() in millis(). Funkcija 

delay() ustavi izvajanje skice za toliko časa, kot določimo ob zapisu, npr. delay(1000) 

bo zaustavila program za eno sekundo (tisoč milisekund). Funkcija millis() ob ukazu 

vrne podatek, koliko časa je preteklo od začetka izvajanja skice v milisekundah [20]. 

5.4.1 Reakcijski čas človeka 

Zelo preprosta naloga je merjenje reakcijskega časa človeka. Učenci pri fiziki s stiskanjem 

rok v krogu ocenjujejo reakcijski čas človeka, vendar iz stiskanja rok ne morejo ugotoviti 

ali obstajajo razlike v reakcijskem času med njimi. Za merjenje reakcijskega časa lahko 

krmilnikom Arduino zelo preprosto izdelamo pripomoček, ki nam bo omogočal 

primerjanje reakcijskih časov med posameznimi učenci. 

a) Izbira senzorja 

Senzor bo v tem primeru predstavljala tipka, ki bo vezana v preprost delilnik napetosti. 

Delilnik napetosti je sestavljen iz tipke in referenčnega upora. Referenčni upor izberemo 

glede na napajalno napetost. 
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b) Shema vezave 

Vezava elementov s krmilnikom Arduino, slika 5.2, je zelo preprosta. Pozorni moramo biti 

na polariteto delilnika napetosti, saj je od tega odvisno kdaj bomo na digitalnem vhodu 

krmilnika Arduino dobili logično 1 in kdaj logično 0. V našem primeru smo izbrali vezavo, 

pri kateri se ob pritisku tipke na digitalnem vhodu krmilnika Arduino pojavi logična 1, sicer 

pa je na vhodu logična 0.  

 

Slika 5.2: Povezava delilnika napetosti in LED s krmilnikom Arduino. 

c) Skica 

Merjenje reakcijskega časa poteka tako, da krmilnik Arduino meri čas od vklopa LED do 

trenutka, ko uporabnik pritisne tipko. Čas, ki preteče med tema dvema dogodkoma, je 

reakcijski čas uporabnika. Ob vklopu krmilnika Arduino uporabnik pritisne tipko. LED 

utripne dvakrat, kar pomeni, da je sistem pripravljen na izvedbo meritve. Po naslednjem 

pritisku uporabnika na tipko, krmilnik Arduino vklopi LED v naključnem času, ki ni krajši 

od treh in daljši od sedmih sekund. Po vklopu LED krmilnik Arduino meri čas, ki ga je 

uporabnik potreboval, da je zaznal vklop LED in reagiral s pritiskom na tipko.  

int tipka = 2; 

int LED = 3; 

int st_meritve = 0; 

boolean merjenje = false; 

float zacetni_cas; 

float koncni_cas; 

long nakljucni_cas; 

float reakcijski_cas; 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

32 

 

 

void setup() { 

  pinMode(tipka, INPUT); 

  pinMode(LED, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

 

} 

 

void loop() { 

 

  // IF zanka, ki izvede merjenje reakcijskega časa 

  if(digitalRead(tipka) == HIGH && merjenje == true) 

  { 

   /*V tem delu skice Arduino naključno zakasni vklop 

   LED za 3-7 sekund, zabeleži čas ob katerem je LED 

   vklopil in poveča zaporedno št. meritve za 1*/ 

   nakljucni_cas = random(3,7); 

   nakljucni_cas = nakljucni_cas*1000; 

   delay(nakljucni_cas); 

   digitalWrite(LED, HIGH); 

   zacetni_cas = millis(); 

   st_meritve = st_meritve + 1; 

 

   while (digitalRead(tipka) == LOW) 

   { 

    //program čaka, da se vrednost na vhodu spremeni v HIGH 

    } 

 

   /*V tem delu skice Arduino zazna spremembo stanja na vhodu tipke 

   in zabeleži čas ob katerem se je to zgodilo. Hkrati še izklopi LED 

   in v Serial monitor izpiše reakcijski čas in zaporedno št. meritve*/ 

   koncni_cas = millis(); 

   digitalWrite(LED, LOW); 

   reakcijski_cas = koncni_cas - zacetni_cas; 

   reakcijski_cas = reakcijski_cas/1000; 

   delay(500); 

 

   Serial.print("Reakcijski cas:"); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.print(reakcijski_cas); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.print("s"); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.println(st_meritve); 

   merjenje = false; 

    } 

  /*Ta del skice je namenjen pripravi na izvedbo meritve. Ko LED dvakrat 

  utripne, lahko uporabnik s pritiskom na tipko zažene meritev 

reakcijskega 

  časa.*/ 

  if(digitalRead(tipka) == HIGH && merjenje == false) 

  { 

   digitalWrite(LED, HIGH); 

   delay(500); 

   digitalWrite(LED, LOW), 

   delay(500); 

   digitalWrite(LED, HIGH); 

   delay(500); 

   digitalWrite(LED, LOW), 

   delay(500); 
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   merjenje = true;     

    } 

} 

d) Primer izvedbe eksperimenta in obdelava podatkov 

Z eksperimentom lahko primerjamo reakcijske čase različnih oseb. Pri tem je pomembno, 

da vse testirane osebe izvajajo meritve po enakem protokolu. Ko oseba izvaja meritev, naj 

na vklop LED čaka s prstom rahlo odmaknjenim od tipke, saj tako dobimo bolj merodajne 

meritve, kakor v primeru, da ima oseba prst že položen na tipko. Vsaka oseba izvede deset 

meritev iz katerih lahko izračunamo povprečni reakcijski čas. 

Ko izvedemo deset meritev, jih vidimo izpisane na serijskem vmesniku, slika 5.3, ki ga 

omogoča Arduino IDE. 

 

Slika 5.3: Izpis meritev reakcijskega časa na serijskem zaslonu a) prva oseba in b) druga oseba. 

Preden lahko podatke statistično obdelamo, moramo popraviti zapis decimalnih vejic. V 

večini sveta se za decimalno ločilo uporablja kot ločilo pika, pri nas pa uporabljamo vejico. 

Najlažje pike spremenimo v vejice tako, da celotno vsebino iz serijskega vmesnika 

kopiramo v beležnico in pod zavihkom Edit (Urejanje) izberemo funkcijo Replace 

(Zamenjaj). Urejene podatke nato kopiramo v Excel in jih statistično obdelamo. Za vsako 

izmed testiranih oseb izračunamo povprečni reakcijski čas in standardni odklon. 
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Iz preglednice 5.3 razberemo, da je reakcijski čas osebe 1 0,226 s, reakcijski čas osebe 2 

pa 0,240 s. Standardni odklon nam pove, kako blizu aritmetične sredine (povprečja) so 

izmerjeni podatki, iz česar lahko sklepamo na zanesljivost meritve.  

Preglednica 5.3: Statistična obdelava podatkov pridobljenih z merjenjem reakcijskega časa. 

  Oseba 1 Oseba 2 

N treakcijski[s] treakcijski[s] 

1 0,223 0,235 

2 0,254 0,222 

3 0,214 0,323 

4 0,209 0,241 

5 0,231 0,267 

6 0,244 0,235 

7 0,237 0,246 

8 0,197 0,188 

9 0,195 0,210 

10 0,260 0,231 

tpovp. 0,226 0,240 

σ 0,022 0,034 

 

Na reakcijski čas človeka lahko vpliva mnogo dejavnikov, vendar velja, da se povprečen 

človek na zunanji dražljaj odzove v času med 0,20 in 0,25 s, kar je v skladu z izmerjenimi 

reakcijskimi časi testiranih oseb [36]. 

5.4.2 Merjenje frekvence srčnega utripa 

Srčni utrip je posledica ritmičnega krčenja in sproščanja srčne mišice in se razlikuje med 

osebami. Izražamo ga s frekvenco srčnega utripa (FSU), tj. v številu utripov na minuto. 

FSU se spreminja s potrebo telesa po absorbiranju kisika in izločanju ogljikovega dioksida. 

Na FSU vpliva veliko dejavnikov, kot npr.: temperatura okolice, telesna aktivnost, zgradba 

telesa, uporaba različnih zdravil, vrsta zaužite hrane itd. [37]. 

Za merjenje FSU se v medicini najpogosteje uporabljata dve metodi, in sicer 

elektrokardiografija (EKG) in optična pletizmografija. EKG je najbolj uveljavljena metoda, 

ki je za izvedbo merjenja relativno preprosta in temelji na merjenju električnih impulzov, 
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ki jih oddaja ritmovnik srčne mišice. Optična pletizmografija pa temelji na presvetljevanju 

tkiva s svetlobnim izvorom ustrezne valovne dolžine in zaznavanju prepuščene svetlobe ter 

posledičnemu ugotavljanju volumna krvi, obogatene s kisikom v telesnih okončinah 

(navadno na konicah prstov ali ušesnih mešičkih) [37]. 

V magistrskem delu bomo predstavili merjenje srčnega utripa ob podpori okolja Arduino z 

metodo optične pletizmografije. 

a) Izbira senzorja 

Na trgu je mogoče zaslediti veliko količino senzorjev FSU, ki temeljijo na metodi optične 

pletizmografije. Za uporabo je najpreprostejši senzor, ki ga lahko kupimo v obliki tiskanega 

vezja, slika 5.4, in ga priključimo direktno na krmilnik Arduino. 

 

Slika 5.4: Senzor za spremljanje srčnega utripa po metodi optične pletizmografije [38]. 
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b) Shema vezave 

Vezava izbranega senzorja FSU je preprosta, slika 5.5. Dva priključka se povežeta na 

napajanje, tretjega vežemo na enega od analognih vhodov, v našem primeru na vhod A0. 

 

Slika 5.5: Shema vezave senzorja FSU. 

c) Skica 

Skico za izvajanje meritev s tovrstnim senzorjem FSU lahko prenesemo s spletnega mesta 

[38] kot del knjižnice, ki nam olajša programiranje in ponuja več v naprej pripravljenih 

skic, s katerimi lahko povsem enostavno izvajamo meritve FSU. 

d) Primer izvedbe eksperimenta 

Ilustrativni eksperiment je zelo preprost. Testirana oseba najprej mirno sedi in si izmeri 

FSU. Nato se v hitri hoji sprehodi po stopnicah vsaj tri nadstropja in si ponovno izmeri 

FSU. 

Na sliki 5.6 a) lahko vidimo FSU testirane osebe v mirovanju. FSU se giblje okrog 60 

utripov na minuto. Oseba je nato izvedla tek po stopnicah v klet stanovanjske stavbe in 
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nazaj ter si ponovno izmerila FSU, slika 5.6 b). Po aktivnosti je FSU znašala 144 utripov 

na minuto in se je v relativno kratkem času po naporu znižala na 127 utripov na minuto. Po 

daljšem času se je FSU vrnila na raven pred aktivnostjo. 

 

Slika 5.6: Slika a) FSU v mirovanju, slika b) FSU po kratki aktivnosti. 

5.4.3 Merjenje razdalje/premika 

Razdaljo oz. premik lahko ob podpori okolja Arduino merimo na več različnih načinov. V 

šoli za merjenje razdalje oz. premikov pogosto uporabljamo brnač. Brnač je naprava, ki v 

enakomernih časovnih intervalih označuje točke na papirnatem traku, katerega opazovani 

predmet vleče za seboj. Razdaljo ob podpori okolja Arduino merimo posredno, in sicer z 

merjenjem časa.  V nadaljevanju bomo predstavili način merjenja razdalje oz. premika 

telesa na principu uporabe svetlobnih vrat in ultrazvočnega slednika. 

5.4.3.1 Svetlobna vrata 

Delovanje svetlobnih vrat temelji na svetlobno občutljivih tipalih, ki se jim z osvetljenostjo 

spreminja njihova upornost. Z njimi lahko merimo čase med prekinitvami svetlobnega 
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snopa, kar nam omogoča analizo gibanja nekega predmeta. Elementi, ki jih uporabljamo 

za izdelavo svetlobnih vrat so fotoupor, fototranzistor in fotodioda. Med navedenimi je 

fotoupor najpreprostejši element, vendar ima to slabost, da njegov odziv na spremembo 

osvetljenosti zelo počasen. Veliko hitrejši odziv na spremembo osvetljenosti imata 

fototranzistor in fotodioda. V našem primeru bomo uporabili fotodiodo, ki ima najhitrejši 

odzivni čas med vsemi tremi elementi in omogoča zaznavanje zelo hitrih sprememb [13]. 

Fotodioda je polprevodniški element, na katerem se ob osvetlitvi s svetlobo (vidno, 

infrardečo, ultravijolično ali rentgensko – odvisno od izvedbe) pojavi napetost oz. steče 

električni tok. Velikost električnega toka je odvisna od jakosti vpadne svetlobe. Pri izbiri 

fotodiode je smiselno izbrati takšno, ki je občutljiva na infrardečo svetlobo, saj tako 

minimaliziramo okoliški vpliv vidne svetlobe na delovanje svetlobnih vrat. Pri uporabi 

fotodiode je pomembna tudi izbira upora, ki ga vežemo zaporedno, da omejimo električni 

tok skozi diodo glede na napetost (Uc) s katero napajamo fotodiodo. Za izbrano fotodiodo 

v podatkovnem listu [39] poiščemo največji dovoljeni električni tok skozi fotodiodo (Imax), 

njeno kolensko napetost (Ud) in z enačbo 1 izračunamo ustrezno upornost. 

 
𝑅𝑟𝑒𝑓 =  

𝑈𝑐 − 𝑈𝑑

𝐼𝑚𝑎𝑥
 (1) 

V našem primeru je kolenska napetost fotodiode 0,7 V, največji dovoljeni tok pa 20 mA. 

Ker jo napajamo z napetostjo 5 V, lahko izračunamo: 

 
𝑅𝑟𝑒𝑓 =  

𝑈𝑐 − 𝑈𝑑

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

5 𝑉 − 0,7 𝑉

0,02 𝐴
= 215 Ω (1) 

Izračunani upor se redko ujema z vrednostmi, ki so v uporovni lestvici izberemo naslednji 

večji upornik. Za izbrano situacijo sta primerna upornika 220 Ω ali 330 Ω. 

Za izvedbo svetlobnih vrat potrebujemo fotodiodo in LED. Z uporabo LED zagotovimo, 

da na fotodiodo pada snop svetlobe, ki ga predmet med gibanjem skozi svetlobna vrata 

prekine. Če poznamo dolžino predmeta, ki je prekinil svetlobni snop in čas prekinitve 

svetlobnega snopa lahko izračunamo hitrost gibanja predmeta skozi svetlobna vrata. 

Svetlobna vrata z enim svetlobnim senzorjem imajo to pomanjkljivost, da ne moremo 
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vedeti v katero smer se je gibal predmet. V magistrski je opisana izvedba svetlobnih vrat z 

dvema svetlobnima senzorjema, ki omogoča merjenje hitrosti in zaznavanje smeri gibanja 

predmeta. 

a) Elementi za izdelavo svetlobnih vrat 

Za izdelavo svetlobnih vrat potrebujemo dve fotodiodi in dve LED. Smiselno je uporabiti 

elemente, ki delujejo v infrardečem območju, saj tako minimaliziramo vpliv okolice na 

delovanje. Za vsako od diod potrebujemo referenčni upor katerega velikost izberemo na 

podlagi izračuna po enačbi 1. 

Poleg elektronskih elementov potrebujemo tudi ohišje, ki bo zagotavljalo njihovo ustrezno 

medsebojno lego. Ohišje lahko preprosto izdelamo iz vezane plošče ali pa lepenke. Takšen 

način izdelave ima nekatere prednosti, vendar je smiselno razmisliti o drugih alternativah. 

Zelo priročna in vedno bolj dostopna je tehnologija 3D tiskanja. Na spletu lahko zasledimo 

veliko že pripravljenih modelov za 3D tisk, ki se po izvedbi in dimenzijah močno 

razlikujejo. Zaradi velike raznolikosti obstoječih rešitev, ki niso ustrezale našim potrebam, 

smo sami zasnovali ohišje 3D vrat. Za izdelavo 3D modela smo uporabili program PTC 

Creo 5.0, ki je za učence, dijake, študente in zaposlene v šolstvu prosto dostopen na spletni 

strani podjetja Audax. Možno je uporabiti tudi druge programe za 3D modeliranje, npr. 

Google SketchUp in podobno. 

Pri zasnovi ohišja moramo biti pozorni na medsebojno lego elektronskih elementov. 

Zagotoviti je potrebno, da svetlobni snop LED pada točno na fotodiodo in da je razdalja 

med obema elementoma ustrezna (dovolj majhna, da je intenziteta svetlobe na fotodiodi 

zadostna in dovolj velika, da se lahko predmeti gibljejo skozi vrata). Vrata so izdelana iz 

dveh polovic, kar omogoča enostavno napeljavo žic in montažo elektronskih komponent.  
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Slika 5.7: Tehnična skica ohišja optičnih vrat z gabaritnimi merami. 

Glede na dimenzijske potrebe smo se odločili za ohišje dimenzij 100 mm x 100 mm z 

dodatno ročico za pritrjevanje na stojalo. Takšna velikost vrat zadostuje, da skoznje lahko 

pošljemo merilno letev ter druge predmete, nimamo težav z montažo elektronskih 

komponent in so ob tem dovolj majhna, da nimamo težav z rokovanjem in njihovim 

shranjevanjem. 

 

Slika 5.8: 3D model ohišja optičnih vrat. 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

41 

 

Na sliki 5.7 je prikazana idejna zasnova ohišja z glavnimi merami, slika 5.8 pa prikazuje 

že izrisan in sestavljen 3D model ohišja optičnih vrat. Pri izdelavi ohišja je potrebno 

prilagoditi nekatere dimenzije, npr. lego in premer lukenj za fotodiode in LED. V našem 

primeru sta luknji nekoliko zamaknjeni, da v celoti ležita na eni polovici vrat. Premer vseh 

lukenj je modeliran na 5,1 mm saj 3D tiskalnik ne tiska idealnih krogov, kar je potrebno 

upoštevati pri dimenzioniranju ujemov. 

Preden optična vrata sestavimo, je potrebno z vodniki ustreznih dolžin povezati 

komponente med seboj. Za spajanje je najprimernejši postopek spajkanje. Pri tem pazimo, 

da so spajke kvalitetne, saj imamo lahko v primeru nekvalitetnih spojev težave z 

delovanjem optičnih vrat. 

b) Shema vezave 

Shema vezave, prikazana na sliki 5.9, je lahko drugačna. Pomembno je, da so vsi elementi 

priključeni na napajanje in da povežemo fotodiode na ustrezne priključke krmilnika 

Arduino v zaporni smeri. Skica je napisana za povezavo na priključka 2 in 3. Uporabnik 

lahko priključi fotodiode tudi na druge priključke (obvezno digitalni vhodi), vendar mora 

potem ustrezno popraviti mesto priključkov v skici. 

 

Slika 5.9: Shema vezave optičnih vrat. 
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c) Skica 

byte merilnaDioda = 2; 

byte smernaDioda = 3; 

unsigned long cas; 

int meritev = 0; 

byte timer; 

 

void setup(){ 

pinMode (merilnaDioda, INPUT); 

pinMode (smernaDioda, INPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

   

// Odčitamo čas prekinitve merilnega snopa. 

  if (timer == 0 && digitalRead(merilnaDioda) == LOW){  

  cas = micros(); 

  timer = 1; 

  } 

 

/* Pripravimo krmilnik Arduino na naslednjo prekinitev in preverimo 

   stanje smernega snopa, ki nam služi za določanje smeri gibanja.*/  

  if (timer == 1 && digitalRead(merilnaDioda) == HIGH){ 

 

    int trenutnoStanje = digitalRead(smernaDioda); 

    timer = 0; 

 

/* Zabeležimo zaporedno število meritve in določimo smer  

   gibanja telesa. Vse podatke nato izpišemo na merilni zaslon.*/ 

    meritev++; 

    Serial.print (meritev); 

    Serial.print("\t"); 

 

   if (trenutnoStanje == HIGH) 

  { 

    Serial.print("+"); 

    } 

  else if (trenutnoStanje == LOW) 

  { 

    Serial.print("-"); 

    }  

   

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println (cas); 

  } 

} 

 

d) Testiranje delovanja svetlobnih vrat 

Delovanje svetlobnih vrat smo preizkusili z osciloskopom. Najprej smo svetlobna vrata 

prekinili s kosom lepenke in posneli odziv obeh fotodiod. 
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Na sliki 5.10 lahko vidimo, da zaradi zamika v legi fotodiod pride tudi do zamika v njunem 

odzivu. To nam omogoča, da lahko iz zamika določimo smer, v katero se je telo gibalo 

skozi svetlobna vrata. 

V drugem delu smo delovanje svetlobnih vrat testirali tako, da smo skoznje spustili merilno 

letev in ponovno posneli odziv obeh fotodiod. Na sliki 5.11 lahko vidimo, da zopet pride 

do zamika pri odzivu fotodiod. Iz slike je jasno razvidno, da se frekvenca prekinitev 

svetlobnih snopov povečuje. To je pričakovano, saj ima merilna letev enakomerne razmake 

med letvami, giblje pa se enakomerno pospešeno. 

 

Slika 5.10: Odziv fotodiod pri prekinitvi snopov s kosom lepenke. 

 

Slika 5.11: Odziv fotodiod pri testu z merilno letvijo. 
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e) Primer izvedbe eksperimenta 

Optična vrata lahko uporabimo za analizo vseh vrst gibanja, pri katerih lahko zagotovimo 

gibanje dela telesa skozi optična vrata in prekinitev svetlobnega snopa. Za analizo so 

najprimernejši eksperimenti, pri katerih je gibanje linearno (zračna drča). Gibanja v ravnini, 

npr. vodoravni in poševni met, z optičnimi vrati ne moremo analizirati, lahko pa 

analiziramo nihanje in kroženje. 

 Merjenje gravitacijskega pospeška z merilno letvijo 

Pri merjenju gravitacijskega pospeška z merilno letvijo, slika 5.12, le-to enostavno 

spustimo skozi optična vrata. Pri tem pazimo, da letev skozi vrata pade s čim manj rotacije. 

 

Slika 5.12: Postavitev poskusa merjenja gravitacijskega pospeška z merilno letvijo. 

Na serijskem vmesniku, slika 5.13, se nam izpišejo podatki o časih prekinitev svetlobnega 

snopa. Podatki so izpisani glede na notranjo uro krmilnika Arduino. Ta informacija je 

pomembna, saj jo moramo upoštevati v nadaljevanju pri obdelavi podatkov. 
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Slika 5.13: Izpis podatkov o časih prekinitev na serijskem zaslonu. 

Podatke nato kopiramo v program za obdelavo podatkov (v našem primeru Microsoft 

Excel). Pri obdelavi podatkov moramo biti pozorni na to, kaj nam je krmilnika Arduino 

izmeril. Po večkratnih testiranjih se je izkazalo, da zaradi načina zajema podatkov 

zanemarimo prvi in zadnji podatek. V našem primeru to pomeni, da za relevantne podatke 

izberemo podatke od meritve 2 do vključno meritve 12. V naslednjem koraku podatke o 

času obdelamo tako, da se meritev začne ob času 0. To storimo tako, da od vseh izmerjenih 

vrednosti odštejemo začetno vrednost. Na merilni letvi poznamo razmike med 

posameznimi prekinitvami svetlobnega snopa, zato lahko v preglednico zapišemo tudi pot, 

ki jo je opravilo telo v posameznem intervalu. Ko podatke ustrezno analiziramo, jih 

zapišemo, primer preglednica 5.4. 

Preglednica 5.4: Analiza podatkov prostega pada merilne letve. 

t [s] s [m] v [m/s] g [m/s^2] 

0,0000 0,000   

0,0098 0,010 1,062  

0,0188 0,020 1,158 10,365 

0,0271 0,030 1,241 9,457 

0,0349 0,040 1,311 9,414 

0,0424 0,050 1,385 9,600 

0,0494 0,060 1,449 10,025 

0,0562 0,070 1,523 10,818 

0,0625 0,080 1,591 8,365 

0,0687 0,090 1,628  

0,0748 0,100   
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Izračunamo povprečno vrednost pospeška in njegovo napako. Povprečna vrednost 

izmerjenega pospeška znaša: gpovp. = 9,72 m/s2, napaka meritve pa 0,73 m/s2. 

Iz zbranih podatkov lahko narišemo tudi graf, slika 5.14, kjer smerni koeficient premice 

predstavlja pospešek. Pospešek odčitan z grafa znaša g = 9,72 m/s2. Napaka odčitana z 

grafa znaša 0,29 m/s2. 

Pospešek določen z dvema različnima metodama se v okviru napak ujema s teoretično 

vrednostjo iz literature, ki znaša 9,81 m/s2. 

 

Slika 5.14: Graf v(t) – gravitacijski pospešek. 

 Merjenje gravitacijskega pospeška z nitnim nihalom 

Z optičnimi vrati lahko merimo nihajni čas t0 nitnega nihala. Če poznamo dolžino niti l, na 

kateri niha utež lahko izračunamo vrednost gravitacijskega pospeška g. Nihajni čas nitnega 

nihala opiše enačba 2: 

 𝑡0 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 (2) 
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Z malo matematične spretnosti lahko iz enačbe 2 izrazimo težni pospešek g. Izmerimo 

nihajni čas nitnega nihala t0 ter dolžino niti l in lahko izračunamo vrednost težnega 

pospeška z enačbo 3. 

 𝑔 =
4𝜋2𝑙

𝑡0
2  (3) 

Preglednica 5.5: Tabela vzorčenja časov prehoda nitnega nihala. 

# smer nihaja tnihaja/2 [s] 

1 - 1,21 

2 + 1,21 

3 - 1,21 

4 + 1,21 

5 - 1,21 

6 + 1,20 

7 - 1,20 

8 + 1,21 

9 - 1,21 

10 + 1,20 

11 - 1,21 

12 + 1,20 

13 - 1,21 

14 + 1,20 

15 - 1,21 

16 + 1,21 

17 - 1,20 

18 + 1,21 

19 - 1,21 

20 + 1,20 

21 - 1,20 

22 + 1,21 

23 - 1,21 

24 + 1,21 

25 - 1,20 

26 + 1,20 

27 - 1,21 

28 + 1,21 

29 - 1,20 

30 + 1,21 
   

t0/2  1,21 

σ  0,01 
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Pripravimo nitno nihalo tako, da bo utež v ravnovesni legi ravno prekinila svetlobni snop. 

Nato utež malenkost izmaknemo iz ravnovesne lege. Pazimo, da odmik ni prevelik. S 

pomočjo krmilnika Arduino nato izmerimo poljubno število nihajnih časov. V našem 

primeru smo jih izmerili trideset in jih zapisali v preglednici 5.5. Ob tem se moramo 

zavedati, da dva prehoda skozi optična vrata predstavljata en nihajni čas nihala (smer 

prehoda nakazujejo pozitivni in negativni predznaki), kar pomeni, da moramo končni 

rezultat izbranega nihajnega časa podvojiti. 

Nihajni čas nitnega nihala je torej 2,42 s ± 0,01 s. Dolžina nitnega nihala je v našem primeru 

znašala 1,450 m ± 0,005 m. Ko imamo podatke zbrane, lahko izračunamo gravitacijski 

pospešek iz enačbe 3. 

 

𝑔 =
4𝜋2 ∙  1,450 𝑚 (1 ±  0,004)

(2,42 𝑠 (1 ± 0,008))2
= 9,78 

𝑚

𝑠2
 (1 ± 0,004)

= 9,78
𝑚

𝑠2
± 0,04

𝑚

𝑠2
 

(3) 

Izmerjen rezultat se v okviru napake ujema s teoretično vrednostjo iz literature, kar pomeni, 

da je bila meritev izvedena zelo natančno. 

5.4.3.2 Ultrazvočni slednik 

Delovanje ultrazvočnih slednikov temelji na zvoku. Zvok je mehansko valovanje, ki se širi 

v snovi (trdnini, kapljevini ali plinu). V vseh naštetih snoveh se zvok širi kot vzdolžno 

(longitudinalno) valovanje. V trdninah je v nekaterih primerih mogoče izzvati tudi prečno 

(transverzalno) valovanje. V splošnem kot zvok definiramo le zvočno valovanje v slišnem 

območju človeka, med 20 Hz in 20 kHz. Zvok z nižjimi frekvencami imenujemo infrazvok, 

zvok z višjimi frekvencami pa ultrazvok [40]. 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

49 

 

 

Slika 5.15: Merjenje oddaljenosti predmeta z ultrazvočnim senzorjem s skupnim oddajnikom in 

sprejemnikom [13]. 

Osnova za ultrazvočno merjenje razdalj in premikov je torej ultrazvok, navadno s frekvenco 

od 20 kHz do 200 kHz za meritve v zraku. Razdaljo med predmetom in ultrazvočnim 

slednikom določamo na osnovi merjenja časa, ki ga potrebuje zvočni impulz za potovanje 

od oddajnika do sprejemnika. Ob tem moramo predpostaviti, da je hitrost razširjanje zvoka 

vzdolž poti konstantna in znana (okrog 335 m/s). V praksi se uporabljata dva načina 

delovanja ultrazvočnih senzorjev. Pri prvem načinu sta oddajnik in sprejemnik zelo blizu 

skupaj, slika 5.15, kar pomeni, da zvočni impulz oddajamo in sprejemamo na istem mestu. 

Zvočni impulz torej potuje od oddajnika proti telesu, se odbije in vrne do sprejemnika. Iz 

časa potovanja impulza t, znane hitrosti razširjanja zvoka c lahko določimo oddaljenost 

predmeta s z enačbo 4 [13].  

 
𝑠 =  

𝑐𝑡

2
 (4) 

Drugi način ultrazvočnega merjenja razdalje je kombiniran z oddajnikom in sprejemnikom 

elektromagnetnega valovanja, najpogosteje v infrardečem območju. Oddajnik ultrazvoka 

je skupaj z infrardečim sprejemnikom na gibajočem telesu, medtem ko sta sprejemnik 

ultrazvoka in infrardeči oddajnik skupaj nameščena v mirujočem sistemu, slika 5.16. 

Impulz infrardečega oddajnika sproži merjenje časa in preko infrardečega sprejemnika na 

gibajočem telesu povzroči oddajo ultrazvočnega impulza. Ko impulz doseže sprejemnik, 

se merjenje časa ustavi in lahko izračunamo razdaljo [13]. 
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Slika 5.16: Merjenje oddaljenosti s kombiniranim oddajnikom in sprejemnikom [13]. 

Za obravnavo eksperimentov v osnovni šoli popolnoma zadostuje ultrazvočni slednik, ki je 

opisan v prvem načinu, saj analiziramo le prema gibanja. 

 Izbira senzorja 

Ultrazvočni slednik lahko z osnovnim znanjem elektronike naredimo sami. V praksi se 

izkaže, da je izdelava zamudna, pogosto jo spremljajo težave pri delovanju itd.. Za potrebe 

magistrske naloge smo izbrali že izdelan ultrazvočni slednik HC-SR04, slika 5.17. 

 

Slika 5.17: Ultrazvočni slednik HC-SR04 [16]. 

Izbrani ultrazvočni slednik omogoča merjenje razdalje od 2 cm do 400 cm z natančnostjo 

do 3 mm. Na tiskanjem vezju so vsi elementi, ki so potrebni za delovanje senzorja: 
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ultrazvočni oddajnik in sprejemnik ter krmilno vezje, ki skrbi za pravilno delovanje 

senzorja [41].  

Za enostavnejšo izvedbo meritev smo podobno kot za optična vrata v programu Creo 

zmodelirali 3D model nosilca ultrazvočnega sledilnika, slika 5.18, ki omogoča vpenjane 

senzorja na klasična stojala s prižemo ali pa na trinožna stojala za fotoaparate oz. kamere, 

slika 5.19. 

 

Slika 5.18: 3D model nosilca ultrazvočnega slednika. 

 

Slika 5.19: Ultrazvočni slednik nameščen na nosilec in pripravljen za merjenje. 
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Delovanje slednika lahko razdelimo na tri korake: proženje slednika, oddajanje zvočnega 

signala in prejem zvočnega signala. Merjenje razdalje z ultrazvočnim slednikom torej 

začnemo tako, da na priključek Trig pripeljemo logično 1 za 10 µs, kot kaže slika 5.20. Za 

tem slednik odda osem ultrazvočnih pulzov, ki potujejo do objekta in se od njega odbijejo. 

Del teh pulzov se odbije nazaj do slednika, ki izmeri trajanje potovanja pulzov in na svojem 

Echo priključku oddaja logično 1 toliko časa, kolikor je potreboval zvočni impulz za svojo 

pot [42]. 

 

Slika 5.20: Grafični prikaz časovnega dogajanja pri merjenju s senzorjem HC-SR04 [39]. 

Kot omenjeno, lahko z ultrazvočnim slednikom merimo razdalje med 2 cm in 400 cm. Ker 

moramo za vsako meritev počakati, da se oddani zvočni pulz vrne do oddajnika, je potrebno 

izračunati, kako pogosto lahko vzorčimo lego telesa. Najdlje bo pulz potoval, če se telo 

nahaja na maksimalni oddaljenosti, ki jo senzor zna izmeriti (400 cm). Pulz bo torej pri 

oddaljenosti predmeta od senzorja 400 cm prepotoval razdaljo s 800 cm (od senzorja do 

telesa in nazaj). Hitrost c s katero bo potoval znaša približno 335 m/s. Čas potovanja 

impulza t lahko izračunamo po enačbi 5, ki jo preuredimo. 

 
𝑡 =

2𝑠

𝑐
=

2 ∙ 4 𝑚

335 
𝑚
𝑠

= 0,0239 𝑠 = 23,9 𝑚𝑠 (5) 

Za merjenje razdalje do 400 cm je torej potrebno med vsakim merjenjem počakati vsaj 23,9 

ms, kar v praksi pomeni, da je smiselno izvajati meritev na vsakih 25 ms. Kadar vemo, da 
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bodo razdalje, ki jih merimo manjše od 400 cm, lahko interval merjenja tudi ustrezno 

skrajšamo. 

 Shema vezave 

Vezava slednika s krmilnikom Arduino je popolnoma preprosta. Priključek Vcc vežemo na 

pozitivni del napajanja (+5V), priključek GND na negativni del napajanja (GND). 

Priključka Trig in Echo bomo v našem primeru vezali na priključka 2 in 3, kot kaže slika 

5.21.  

 

Slika 5.21: Vezava senzorja HC-SR04 s krmilnikom Arduino. 

 Skica 

const int trigPin = 2; 

const int echoPin = 3; 

int meritev = 0; 

int tipka = 4; 

int start = 0; 

long trajanje; 

int razdalja; 

long cas1; 

long cas2; 

long cas; 

 

void setup() { 

pinMode(trigPin, OUTPUT); // nastavimo trigPin kot izhod 

pinMode(echoPin, INPUT); // nastavimo echoPin kot vhod 
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Serial.begin(9600); // zaženemo komunikacijo med Arduinom in 

računalnikom 

} 

void loop()  

{ 

start = digitalRead(tipka); 

cas1 = millis(); 

{ 

  if (start == HIGH) 

  { 

    for (int x = 0; x < 30; x++) 

    { 

      // trigPin nastavimo na logično 0 

      digitalWrite(trigPin, LOW); 

      delayMicroseconds(2); 

                                            

      // nastavimo trigPin v logično 1 za 10 ms 

      digitalWrite(trigPin, HIGH); 

      delayMicroseconds(10); 

      digitalWrite(trigPin, LOW); 

                       

      // zaznamo signal na echoPin in dobimo čas potovanja impulza v ms 

      trajanje = pulseIn(echoPin, HIGH); 

 

      // povečamo zaporedno število meritve 

      meritev++; 

                       

// izračunamo čas med posameznimi zajemi signalov ter razdaljo med 

senzorjem in opazovanim telesom 

      razdalja = trajanje*0.034/2; 

      cas = cas2 - cas1; 

                      

      // izpišemo podatke na zaslon računalnika 

      cas2 = millis(); 

      Serial.print(meritev); 

      Serial.print("\t"); 

      Serial.print(cas); 

      Serial.print("\t"); 

      Serial.println(razdalja); 

      delay(100); 

                       

    } 

  } 

 

  else 

  { 

    Serial.println("Pozeni meritev"); 

    meritev = 0; 

    delay(500); 

    } 

} 

} 

 Testiranje delovanja senzorja 

Pred izvedbo eksperimenta smo testirali delovanje ultrazvočnega slednika tako, da smo 

predmet postavili na znano razdaljo in v času treh sekund izvedli trideset meritev razdalje 
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med ultrazvočnim slednikom in telesom. Meritve smo izvedli pri naslednjih oddaljenostih 

od senzorja: 30 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, prikazano v preglednici 5.6, 200 cm in 300 

cm.  

Preglednica 5.6: Primer rezultatov testnega merjenja znane razdalje z ultrazvočnim slednikom. 

št. meritve t [s] l [cm] 

1 0,01 149 

2 0,11 149 

3 0,21 149 

4 0,31 149 

5 0,41 149 

6 0,51 150 

7 0,61 149 

8 0,72 149 

9 0,82 149 

10 0,92 149 

11 1,02 150 

12 1,12 149 

13 1,22 149 

14 1,32 149 

15 1,42 149 

16 1,52 149 

17 1,63 150 

18 1,73 149 

19 1,83 149 

20 1,93 149 

21 2,03 149 

22 2,13 149 

23 2,23 149 

24 2,33 149 

25 2,43 150 

26 2,53 150 

27 2,64 150 

28 2,74 150 

29 2,84 149 

30 2,94 149 

   

 lavg. 149,2 

 δ 0,4 
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V preglednici 5.7 lahko vidimo, da so odstopanja od referenčne oddaljenosti zelo majhne. 

Nanje lahko vpliva že netočno merjenje oddaljenosti med ultrazvočnim slednikom in 

telesom s tračnim metrom. 

Preglednica 5.7: Meritve  znanih oddaljenosti telesa od senzorja. 

št. meritve lref [cm] lizm. [cm] 

1 30,0 30,8 

2 50,0 50,0 

3 100,0 100,1 

4 150,0 149,2 

5 200,0 199,2 

6 300,0 299,2 

 Primer izvedbe eksperimenta 

Za izvajanje eksperimentov z ultrazvočnim slednikom so primerni eksperimenti pri katerih 

je gibanje linearno, vendar je pot, ki jo opravi telo med eksperimentom daljša. To je velika 

prednost v primerjavi z meritvami, ki jih lahko izvedemo z optičnimi vrati. Kot primer 

bomo izvedli eksperiment za preverjanje veljavnosti 2. Newtonovega zakona. 

Stalna sila, ki deluje na telo, povzroča, da se telo giblje enakomerno pospešeno. Pospešek 

a ni odvisen zgolj od sile, ampak tudi od mase telesa m. Vse tri količine povežemo v 

Newtonov zakon, enačba 6. 

 �⃑� = 𝑚�⃑� (6) 

V našem primeru voziček pospešuje padajoča utež napeljana preko škripca. Pri analizi 

gibanja je potrebno upoštevati maso celotnega sistema, zato zapišemo enačbo v naslednji 

obliki, enačba 7, kjer m0 predstavlja padajočo maso, m pa maso vozička. Ker gre za linearno 

gibanje,  lahko vektorske znake v enačbi opustimo. 

 𝐹 = (𝑚 + 𝑚0)𝑎 (7) 
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Slika 5.22: Sistem pripravljen za merjenje z UZ. 

Za preverjanje veljavnosti drugega Newtonovega zakona smo poleg ultrazvočnega slednika 

ob podpori okolja Arduino uporabili še zračno drčo, s katero smo zagotovili gibanje 

vozička z minimalnim trenjem, slika 5.22. V prvem delu smo izvedli tri meritve, z 

različnimi vlečnimi silami, pri katerih smo maso sistema ohranjali enako. V drugem delu 

pa smo izvedli tri meritve, pri katerih smo ohranjali velikost vlečne sile, spreminjali pa smo 

maso vozička. V nadaljevanju bo za eno od meritev predstavljena natančnejša analiza 

podatkov in na koncu le še skupni rezultati primerjani s teoretičnimi vrednostmi.  
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Slika 5.23: Izpis meritev zabeleženih z UZ sledilnikom. 

Meritev izvedemo tako, da najprej pripravimo zračno drčo in zadržimo voziček. Sprožimo 

meritev in voziček spustimo. Ko voziček konča z gibanjem, merjenje izključimo in na 

serijskem vmesniku lahko odčitamo meritve, slika 5.23. Pri analizi podatkov moramo biti 

pozorni na začetek in konec meritev, saj prvi del meritev zajame voziček še preden ta začne 

z gibanjem, v zadnjem delu pa voziček ne pospešuje več, ker utež že doseže tla in ne 

povzroča več sile na voziček. V našem primeru vidimo, da se je enakomerno pospešeno 

gibanje začelo šele pri meritvi 10 in se končalo pri meritvi 23. To pomeni, da smo dobili 

14 ustrezno izmerjenih točk, na podlagi katerih lahko analiziramo gibanje. Kot že prej 

opisano v beležnici zamenjamo decimalne pike z decimalnimi vejicami in jih vnesemo v 

poljuben program za obdelavo podatkov. 

  



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

59 

 

Preglednica 5.8: Obdelani podatki UZ sledilnika. 

t [s] s [m] v [m/s] 

0,00 0,00 
 

0,10 0,01 0,10 

0,20 0,02 0,15 

0,30 0,04 0,25 

0,40 0,07 0,29 

0,51 0,10 0,38 

0,61 0,15 0,50 

0,71 0,20 0,50 

0,81 0,25 0,55 

0,91 0,31 0,65 

1,01 0,38 0,75 

1,11 0,46 0,76 

1,22 0,54 0,86 

1,32 0,64 1,00 

1,42 0,74 
 

Podatke obdelamo tako, da prvo meritev vzamemo za izhodišče in z metodo dvojnega 

intervala izračunamo hitrosti v posameznih intervalih, primer preglednica 5.8. Nato 

vnesemo podatke v graf hitrosti v odvisnosti od časa, slika 5.24, in iz enačbe premice 

odčitamo pospešek, ki ga predstavlja smerni koeficient premice. 

 

Slika 5.24: Graf v(t) - 2. Newtonov zakon. 

y = 0,7013x + 0,0213
R² = 0,9888
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Iz enačbe premice lahko odčitamo velikost pospeška, ki ga predstavlja smerni koeficient 

premice in znaša a = 0,70 m/s2. 

Meritev je bila izvedena z vlečno maso m0 = 50 g, masa vozička pa je znašala m = 600 g. 

Iz teh podatkov lahko iz enačbe 7 izrazimo pospešek a in dobimo enačbo 8, s katero 

izračunamo teoretično vrednost pospeška. 

 
𝑎 =

𝐹

𝑚 + 𝑚0
=

0,5 𝑁

0,600 𝑘𝑔 + 0,050 𝑘𝑔
= 0,77 

𝑚

𝑠2
 (8) 

Odstopanje med izmerjeno in teoretično vrednostjo znaša 9 %. Razlog za odstopanje lahko 

iščemo v točnosti sledilnika, delovanju zračne drče, izgubah na škripcu in zračnemu uporu 

tarče, ki je bila nameščena na vozičku, da smo ga z ultrazvočnim senzorjem lahko zaznali. 

Ko smo obdelali vse meritve, izmerjene in teoretične podatke predstavimo v preglednici 

5.9 in preglednici 5.10. Trdimo lahko, da so meritve izvedene dovolj zanesljivo, saj je 

razlika med teoretičnimi in izmerjenimi vrednostmi v sprejemljivih mejah. 

Preglednica 5.9: Spreminjanje pospeška vozička pri stalni masi sistema in različnih vlečnih silah. 

# F msist. aizm. ateor. 

1 5 650 0,70 0,77 

2 10 650 1,44 1,54 

3 15 650 2,14 2,31 

 

Preglednica 5.10: Spreminjanje pospeška pri stalni vlečni sili in različnih masah sistema. 

# F msist. aizm. ateor. 

1 5 650 0,70 0,77 

2 5 600 0,75 0,83 

3 5 550 0,86 0,91 

Bralca bi opozorili, da je pri merjenju z ultrazvočnim slednikom potrebno zagotoviti, da v 

prostoru ni objektov, od katerih bi se ultrazvočno valovanje lahko odbilo in povzročilo 

napake pri merjenju. Učilnice so zelo primerni prostori, saj lahko celotno postavitev 

eksperimenta izvedemo tako, da zračno drčo in z njo ultrazvočni slednik usmerimo v smer 

z najmanj ovirami.  
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5.5 Merjenje napetosti 

V tem delu magistrske bomo obravnavali uporabo dveh analognih senzorjev pri katerih 

moramo meriti napetost na njunem izhodu in jo ustrezno pretvoriti, da dobimo merjeno 

količino. 

5.5.1 Merjenje temperature 

Učenci se že zgodaj srečajo z merjenjem temperature in termometrom. Večina učencev ve, 

da moramo zagotoviti fizični stik med termometrom in merjencem, kateremu želimo 

izmeriti temperaturo. Ker termometer kaže svojo lastno temperaturo, moramo pustiti 

termometer dovolj dolgo v stiku z merjencem, da se temperatura termometra izenači s 

temperaturo merjenca [32]. 

V šoli se učenci srečajo z merjenjem temperature plinov (zraka) in temperature tekočin 

(vode). Pri merjenju temperature tekočin je potrebno posebno pozornost nameniti 

vodotesnosti. Temperaturo lahko merimo z različnimi tipi termometrov: termometri na 

osnovi raztezanja tekočin, termometri na osnovi raztezanja plinov, uporovni termometri na 

osnovi kovin, uporovni termometri na osnovi Silicija, uporovni termometri na osnovi 

polprevodniške keramike (termistorji), termoelementi … Ker temperatura lahko zavzame 

katerokoli vrednost, moramo za odčitavanje uporabiti analogno-digitalni pretvornik. [13, 

43]. 

Za merjenje temperature s pomočjo okolja Arduino je smiselno uporabiti že izdelane 

senzorje, npr.: NTC termistor, LM35, LM335, DS18B20 … Na spletu je velika ponudba 

temperaturnih senzorjev, ki so kompatibilni z okoljem Arduino. Za prikaz merjenja 

temperature bomo v magistrski nalogi uporabili senzor LM35. 

a) Izbira senzorja 

Senzor LM35 [44] je vsestransko uporaben senzor temperature. Napajamo ga lahko z 

napetostjo med 4 V in 30 V. Njegova velika prednost je linearni temperaturni koeficient, 

10 mV/°C. V praksi to pomeni, da se sprememba temperature merjenca za 1°C odrazi kot 

sprememba napetosti na izhodu senzorja za 10 mV. Senzorja ni potrebno umerjati in ob 
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merjenju ne prihaja do velikih odstopanj meritev. V najširšem temperaturnem spektru, ki 

ga lahko merimo (-55°C – 150°C) je napaka meritve manjša od +/-0,75°C. 

Temperaturo lahko s senzorjem LM35 merimo na tri načine, slika 5.25. Prvi način nam 

omogoča merjenje temperature v intervalu od 2°C do 150°C, drugi in tretji način pa v 

intervalu od -55°C do 150°C. 

 

Slika 5.25: Shema vezave LM35, a) merjenje temperature med 2°C in 150°C, b) merjenje temperature med 

-55°C in 150°C z negativnim napajanjem, c) merjenje temperature med -55 °C in 150°C brez negativnega 

napajanja [44]. 

Za izvedbo b) je potrebno zagotoviti negativno napajanje in dodaten upornik, možna je tudi 

izvedba prikazana pod c), kjer problem negativnega napajanja lahko rešimo z uporabo dveh 

diod. Ker je izvedba vezave a) najpreprostejša in ob tem zagotavlja merilno območje, ki je 

zadovoljivo za osnovne meritve temperature, jo bomo v magistrskem delu podrobneje 

predstavili.  

Ob upoštevanju temperaturnega koeficienta lahko ugotovimo, da senzor LM35 pri 

temperaturi 0 °C na izhodu generira napetost 0 V. Na robu merilnega območja, pri 150 °C 

pa generira napetost 1,5 V. To pomeni, da je zelo pomembno kakšno referenčno napetost 

(napetost, s katero krmilnik Arduino primerja izhodno napetost senzorja) izberemo za 

ADC. Če izberemo za referenčno napetost 5 V, to pomeni, da bomo izkoristili le približno 

30 % ločljivosti ADC. V primeru izbire referenčne napetosti v višini 1,1 V (krmilnik 

Arduino omogoča izbiro med referenčno vrednostjo 1,1 V in 5 V) si bomo sicer zmanjšali 

zgornjo mejo merilnega območja na 110 °C, izkoristili pa bomo celotno ločljivost ADC 

pretvornika. Kot omenjeno v poglavju 5.2.2, bi lahko merilno območje v razširili tudi z 

uporabo zunanjega referenčnega napetostnega vira [13, 20, 44]. 
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b) Shema vezave 

Uporaba senzorja LM35 je preprosta tudi z vidika povezave s krmilnikom Arduino. 

Posebno pozornost moramo nameniti pravilni priključitvi senzorja, slika 5.26, na krmilnik 

Arduino – kateri dve nožici predstavljata napajanje in katera oddaja signal. 

 

 

Slika 5.26: Povezava senzorja LM35 s krmilnikom Arduino. 

Zunanji nožici predstavljata napajanje, zato ju lahko povežemo z napajanjem, ki ga 

zagotavlja krmilnik Arduino. Pozorni moramo biti, da pravilno določimo polariteto 

posamezne nožice, ki je odvisna od izvedbe senzorja. Natančne podatke lahko najdemo v 

podatkovnem listu [44] senzorja. Srednja nožica je navadno tista, ki oddaja signal s 

podatkom o temperaturi. 

c) Skica 

Naslednji korak je priprava skice oz. programa, ki bo skrbel za delovanje krmilnika 

Arduino. Na krmilnik Arduino naložimo spodnjo skico. 

double temperatura; 

int meritev = 0; 

 

 

void setup() 

{ 

    //zaženemo komunikacijo med Arduinom in računalnikom 

    Serial.begin(9600); 

    //nastavimo priključek A0 kot izhod 

    pinMode(A0, INPUT); 

    // nastavimo referenčno napetost 1.1 V 
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    analogReference(INTERNAL); 

      

} 

 

void loop() 

{ 

  // preberemo vrednost na vhodi priključka A0 

  temperatura = analogRead(A0); 

  meritev++; 

 

  /* iz meritve preračunamo temperaturo zraka z enačbo: 

  temperatura = (Vizm*Vref)/(št.bitov*10)*/ 

  temperatura = (temperatura*1100)/(1024*10); 

 

  /*izpišemo vrednosti na "Serial monitor". Zapis "\t" 

  v izpisu naredi fukncijo TAB, ki nam izmerjene vrednosti 

  loči od ostalega besedila*/ 

  Serial.print(meritev); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print(temperatura); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.print("*C"); 

  Serial.println(); 

  delay(30000); 

} 

 

Zgornja skica je napisana tako, da krmilnik Arduino v izbranem intervalu odčitava 

temperaturo. Na izpisu serijskega vmesnika, slika 5.27, lahko vidimo zaporedno številko 

meritve in izmerjeno temperaturo. 

 

Slika 5.27: Primer izpisa posameznih meritev na serijskem vmesniku. 

d) Primer izvedbe eksperimenta in obdelava podatkov 

Izvedli smo meritev ohlajanja vode v zaprti posodi. V ta namen smo pripravili posodo s 

pokrovom, v katerega smo izrezali luknjo za senzor. Senzor smo pred vodo zaščitili tako, 
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da smo ga ovili v folijo za živila. Temperaturo vode smo vzorčili na vsakih trideset sekund 

in meritev zapisali na serijski vmesnik. Ohlajanje vode opisuje enačba 9, kjer ΔT 

predstavlja trenutno razliko med temperaturo vode v posodi in temperaturo okolice, ΔT0 

začetno temperaturno razliko med temperaturo vode v posodi in temperaturo okolice, t 

predstavlja čas od začetka merjenja in τ časovno konstanto ohlajanja. 

 
∆𝑇 = ∆𝑇0𝑒−

𝑡
𝜏 (9) 

V nadaljevanju enačbo 9 logaritmiramo in dobimo enačbo 10. 

 
ln(∆𝑇) = ln(∆𝑇0) −

𝑡

𝜏
 (10) 

Dobljeno enačbo lahko lineariziramo, kjer upoštevamo, da je ln (∆𝑇) = y, ln(∆𝑇0) = n, −
1

𝜏
 

= k in t = x. Meritve smo obdelali v programu Microsoft Excel in jih vrisali v graf, ki ga 

kaže slika 5.28. 

 

Slika 5.28: Graf ohlajanja vode v zaprti posodi. 
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Točke na grafu ležijo na premici oz. zelo blizu. Iz tega lahko zaključimo, da je merjenje 

temperature s senzorjem LM35 dovolj zanesljivo za uporabo pri eksperimentih povezanih 

s kalorimetrijo. 

5.5.2 Merjenje pH 

Z določanjem kislosti, bazičnosti in nevtralnosti se učenci srečajo že zelo zgodaj, ko spojine 

razvrščajo v navedene tri razrede. V zadnji triadi OŠ vrednost pH za različne spojine tudi 

kvantitativno obravnavajo in se jih učijo izmeriti. To najbolj pogosto izvajajo s pomočjo 

lakmusovih papirčkov ali pa pH lističev. V praksi se za merjenje pH uporablja pH meter. 

Pri delu s pH metrom je potrebno pozornost nameniti tudi varnosti pri delu in se primerno 

zaščititi z uporabo zaščitnih očal, rokavic in halje. 

a) Izbira senzorja 

Za merjenje pH ob podpori okolja Arduino potrebujemo pH senzor. Na trgu obstaja veliko 

različnih pH senzorjev, ki se razlikujejo po natančnosti merjenja, odzivnem času, delovni 

temperaturi itd.. Od teh lastnosti je odvisna tudi cena senzorja. Za spoznavanje in učenje 

rokovanja s pH metrom povsem zadošča izvedenka z analognim izhodnim signalom. 

b) Vezava senzorja 

 

Slika 5.29: Vezava pH metra s krmilnikom Arduino. 
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Vezava senzorja je zopet zelo preprosta. Senzor povežemo z napajanjem na krmilniku 

Arduino in izbranim analognim vhodom, slika 5.29, v našem primeru A0 

c) Umerjanje senzorja 

pH metre moramo pred začetkom merjenja umeriti. Umeritev izvedemo tako, da sondo pH 

metra potopimo v snov, katere pH natančno poznamo (npr. pufer). Sondo nekaj časa 

pustimo v raztopini, da se signal (napetost), ki ga oddaja sonda ustali. Odčitamo napetost 

in nato sondo prestavimo (predhodno jo temeljito speremo z destilirano vodo) v raztopino 

z drugim pH in ponovno počakamo, da se signal ustali. Ker gre za teoretično linearno 

odvisnost, lahko točki vrišemo na graf in določimo umeritveno krivuljo. 

V našem primeru bomo za umerjanje pH metra uporabili pufer s pH 4 in pufer s pH 10. Po 

izračunu umeritvene krivulje bomo točnost umeritve preverili s pufrom s pH 7. 

Za umerjanje pH metra lahko sestavimo zelo preprosto skico, s katero zaznavamo signal 

senzorja. 

int x = 0; 

 

void setup() { 

  pinMode(A0, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

 // Preberemo vrednost na priključku A0. 

 x = analogRead(A0); 

 // Izpišemo vrednost na merilni zaslon. 

 Serial.println(x); 

 delay(700);  

} 

 

Preglednica 5.11: Referenčne točke umerjanja pH metra. 

# ADC pH 

1 860 4,0 

2 641 10,0 



Prosen K., Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju. 

68 

 

Podatke iz preglednice 5.11 lahko vrišemo v graf pH(ADC), slika 5.30, iz katerega lahko 

odčitamo funkcijo umeritvene krivulje. Če uporabljamo katero od programskih orodij za 

obdelavo podatkov, lahko to za nas naredi kar program. 

 

Slika 5.30: Graf umeritvene krivulje pH metra. 

Umeritveno krivuljo senzorja opisuje linearna enačba 11, kjer spremenljivka y predstavlja 

izmerjeni pH, spremenljivka x pa vrednost ADC, ki jo izmeri Arduino: 

 𝑦 = −0,0274𝑥 + 27,562 
(11) 

Za testiranje točnosti pH metra smo nato vzeli pufer s pH 7 in mu izmerili pH s pH metrom. 

Merilnik je vrnil vrednost ADC 735, kar glede na umeritveno krivuljo ustreza pH 7,42. 

Proizvajalec pH metra zagotavlja točnost merjenja pH 7,0 ± 0,5, kar pomeni, da pH meter 

ustrezno deluje v okviru napak. 

d) Skica 

Ko opravimo umeritveni postopek pH metra, lahko skico delno priredimo, da na izpis 

zaslona računalnika dobimo direktno vrednost izmerjenega pH. 

int x = 0; 

// Po umerjanju koeficienta k in n ustrezno prilagodimo. 

float pH = 0; 
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float k = -0.0274; 

float n = 27.562; 

 

void setup() { 

  pinMode(A0, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

 // Preberemo vrednost na priključku A0. 

 x = analogRead(A0); 

 // Preračunamo vrednost iz ADC v pH. 

 pH = k*x + n; 

 // Izpišemo vrednost na merilni zaslon. 

 Serial.print("pH ="); 

 Serial.print("\t"); 

 Serial.println(pH); 

 delay(1000);  

} 

e) Primer izvedbe eksperimenta 

Ko imamo pH meter umerjen in povezan s krmilnikom Arduino, lahko izmerimo pH 

različnih snovi. Pomembno je, da med merjenjem pH različnih snovi elektrodo dobro 

splaknemo z destilirano vodo. V nadaljevanju smo izvedli meritve pH različnih snovi, slika 

5.31, ter jih primerjali z vrednostmi iz literature. 

 

Slika 5.31: Priprava na merjenje s pH metrom. 
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Preglednica 5.12: Primerjava izmerjenih vrednosti pH za posamezne snovi s teoretičnimi iz literature. 

snov teoretični pH izmerjen pH 

limonin sok 2,5 2,0 

vinski kis 3,5 3,3 

nasičena vodna raztopina 

pralnega praška 
9,0 9,6 

Iz preglednice 5.12 lahko razberemo, da se izmerjene vrednosti pH za limonin sok, vinski 

kis in vodno raztopino pralnega praška v okviru napake, ki jo navaja proizvajalec pH metra 

ujemajo s teoretičnimi vrednostmi merjenih snovi. 
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6 Zaključek 

Iz podatkov, zbranih v magistrskem delu, lahko potrdimo, da je okolje Arduino primerno 

za uporabo pri poučevanju v OŠ, saj je cenovno ugodno, programska oprema zanj je 

brezplačna in je kompatibilno z vsemi večjimi programskimi okolji (Windows, Mac, Linux 

…). Uporabniku omogoča individualno prilagajanje lastnim potrebam, posegamo lahko v 

njegovo delovanje in svoje elektronske sisteme poljubno nadgrajujemo. 

Ob tem velja omeniti, da je okolje Arduino za razliko od komercialnih merilnih sistemov 

zahtevnejše za uporabo, saj mora uporabnik za delo z njim poznati osnove elektronike in 

programiranja. S pomočjo knjig, navodil za delo in video vodičev na spletu se uporabnik 

tega lahko priuči. 

Uporaba okolja Arduino pri pouku v OŠ je zagotovo smiselna, naloga učitelja pa je, da ga 

v pouk pravilno vključi. Okolje Arduino lahko nadomesti merilni sistem Vernier pri 

frontalni izvedbi eksperimentov, medtem ko je njegova uporaba za samostojno delo 

učencev  nekoliko bolj zahtevna. Veliko šol je že opremljenih z merilnimi sistemi Vernier. 

V tem primeru je smiselno uporabljati tovrstno opremo, saj je uporaba le-te enostavnejša 

in časovno manj zahtevna. Okolje Arduino je lahko osnova projektnega dela učencev, 

sredstvo za podporo meritev pri naravoslovnih dnevih ali pa medpredmetno povezavo med 

naravoslovnimi predmeti in predmeti kot so računalništvo, tehnika in tehnologija ter 

izbirnimi predmeti s področja tehnike (elektronika z robotiko, elektrotehnika itd.). 

Okolje Arduino je močno razširjeno med naprednimi uporabniki (programerji, strokovnjaki 

s področja strojništva, avtomatizacije) in neprogramerskimi skupinami kot so umetniki, 

oblikovalci, modelarji, hobi navdušenci itd. Za tovrstne uporabnike je na spletu dostopna 

velika količina podpornih vsebin, ki jim omogočajo, da najdejo navodila, namige in rešitve 

za probleme na katere naletijo pri delu z okoljem Arduino. Podpore učiteljem za delo z 

okoljem Arduino na spletu praktično ni. Na ta način se tudi učitelji, ki sicer so vešči osnov 

elektronike in programiranja, pogosto ne odločajo za uporabo okolja Arduino pri pouku. 

Glavni razlog je časovna stiska učiteljev, ki se poleg poučevanja srečujejo še z 

vsakodnevnim pedagoškim delom, sodelovanjem v dejavnostih v sklopu šole ... Če temu 

dodamo še dejstvo, da se področje naravoslovno-tehniških ved hitro spreminja, imajo 
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učitelji, ki poučujejo predmete s tega področja, dovolj dela, da ostanejo v koraku z 

najnovejšimi smernicami. 

Eden od načinov, kako učitelje spodbuditi k uporabi okolja Arduino, je spletna podpora za 

njegovo uporabo z vzorčnimi primeri. Ti bi lahko vsebovali navodila za izvedbo 

eksperimentov v obliki učne priprave, sheme elektronskih vezav, vzorčne programe, in 

druge podatke, ki so potrebni za izvedbo učne ure ob podpori okolja Arduino. Tovrstne 

vsebine se lahko nadgradijo s forumi, spletnimi skupinami, izobraževanji oz. delavnicami, 

ki so namenjeni izmenjavi znanja, izkušenj in dobrih praks učiteljev pri delu z okoljem 

Arduino. 
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