
  
 

 

 

 

 

PRIPRAVA FIZIKALNIH EKSPERIMENTOV 

ZA OGLED NA DALJAVO 

 

Sašo Hladen 

 

V seminarju predstavimo možnosti prikaza fizikalnih eksperimentov za ogled na 

daljavo. Opišemo obstoječe rešitve in spoznamo postopek, s katerimi pripravimo 

takšne eksperimente. Izdelavo eksperimentov za ogled na daljavo predstavimo 

na primeru električnih vezij. 

 

Mentor: prof. dr. Ivan Gerlič 

 

Maribor, 2012  



  
 

Kazalo 

 

1 Uvod ................................................................................................................................... 1 

2 Vrste eksperimentalnega dela z računalnikom ................................................................... 1 

3 Izdelava interaktivnega multimedijskega eksperimenta .................................................... 4 

3.1 Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov ............................................................... 4 

3.2 Računalniška priprava eksperimenta ........................................................................... 6 

3.2.1 Postavitve gumbov in slik .................................................................................... 6 

3.2.2 Funkcije za menjavo slik ...................................................................................... 7 

4 Zaključek ............................................................................................................................ 9 

 

 



   

1 Uvod 

Učenci, dijaki in študenti fizike z eksperimentalnim delom spoznavajo zakonitosti delovanja 

narave. Z eksperimentalnim delom učence pritegnemo k samostojnemu in problemskemu 

razmišljanju. Gledano z didaktičnega vidika fiziko posredujemo predvsem s samostojnim in 

demonstracijskim eksperimentalnim delom [1]. Poučevanje pri fiziki sloni na eksperimentalni 

in problemski zasnovi. Eksperimentalna je pomembna zato, da učenec sam skuša ugotavljati 

zakonitosti, obnašanje in značilnosti eksperimenta. Problemska zasnova pa uporabnika 

spodbudi k aktivnemu sodelovanju, sklepanju in razmišljanju [1]. 

Razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) je izjemno hiter, še posebej če 

primerjamo današnje telefone, ki po zmogljivosti že prekašajo domače računalnike izpred 

nekaj let. Tako nam hiter svetovni splet prinaša takojšnjo komunikacijo, raziskovanje, iskanje 

podatkov in seveda tudi pomoč pri učenju in izobraževanju. Ker je v prejšnjem odstavku 

omenjeno eksperimentalno delo pomembno za učenje fizikalnih zakonitosti, hkrati pa nas 

računalniki in sodobna računalniška oprema in internet spremljajo vsepovsod, bomo povezali 

obe strani in izdelali eksperiment za oddaljeno izvajanje t.i. interaktivno multimedijo. Šole in 

pa učenci doma se pogosto srečujejo s finančnimi, časovnimi ali didaktičnimi težavami in 

zato vsi želeni eksperimenti žal ne morejo biti izvedeni. Da ne bi bili učenci povsem 

prikrajšani, imamo v takih primerih možnost uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Programska oprema za eksperimentalno delo zna simulirati pojave in izvajanje 

poskusov, s tem se izniči nevarnost poškodb, pa še veliko ceneje je kot nakup večinoma drage 

opreme. Otroci veliko časa preživijo na računalnikih in internetu, zato jim je delo z IKT 

domače. Tako pridobijo vsi, kljub temu pa se je potrebno zavedati, da realnega eksperimenta, 

ki ga izvedemo v živo, ne more nadomestiti nobeno umetno okolje.  

V drugem poglavju govorimo o eksperimentalnem delu z računalnikom, saj poznamo več vrst 

prikaza fizikalnih zakonitosti, kot so animacije, posnetki eksperimentov, interaktivna 

multimedija ter realni eksperimenti. V nadaljevanju (poglavje 3) najprej predstavimo 

zaporedno in vzporedno vezavo porabnikov, nato pa razložimo postopek izdelave 

interaktivnega multimedijskega eksperimenta na primeru vzporedne in zaporedne vezave. 

Interaktivni eksperiment izdelamo s pomočjo HTML, JavaScript in CSS jezikov, izvajamo pa 

ga v brskalniku. Zaključimo s predstavitvijo prednosti eksperimentov izvajanih na daljavo. 

2 Vrste eksperimentalnega dela z računalnikom 

Za upodabljanje fizikalnih eksperimentov na daljavo se uporabljajo različni načini: klasični 

posnetki eksperimentov, animacije, interaktivna multimedija ter realni eksperimenti, ki se 

izvajajo v živo na daljavo.  

V kategorijo multimedije spadajo posnetki realnih eksperimentov. Pri teh lahko opazujemo 

posneto dogajanje in razlago. Učenec v sam eksperiment ni vključen, temveč je prisoten le kot 

gledalec. Na sliki 1 vidimo zaslonski posnetek spremljanja multimedijskega realnega 

eksperimenta. Veliko takih posnetkov najdemo na portalu Youtube, kamor jih nalagajo 

posamezne univerze, fakultete, znanstvene ustanove in ostali posamezniki. 



   

Interaktivna multimedija se od klasične multimedije loči po tem, da le-ta postane živa. To so 

eksperimenti, ki so v naprej posneti ali poslikani, uporabnik pa ima možnost se vključiti v 

samo delovanje. Na voljo ima interaktivne gumbe, vroča polja in podobno, kar mu omogoča, 

da sam krmili izvajanje eksperimenta. Uporabnik tako spreminja želene parametre, ki ključno 

vplivajo na potek in bistvo eksperimenta. Tak eksperiment bomo pripravili in podrobneje 

opisali pozneje. 

 

 

Slika 1: Ogled multimedijskega prikaza realnega eksperimenta [3] 

Animacije so računalniško poustvarjene fizikalne (ali druge) situacije. Prikazujejo nek 

fizikalni pojav kot vidimo na sliki 2. Običajno imamo tukaj na voljo le gumb za pričetek 

predvajanja animacije, zaustavitev in pa previtje na začetek. 

 

Slika 2: Animacija električnega polja treh točkastih nabojev [4] 

V skupino eksperimentalnih simulatorjev spadajo programi kot sta npr. Yenka Electric 

Circuits (nekoč Crocodile Clips) [5] in ElectronicsWorkbench (EWB) [6]. To so programi, 

kjer ustvarjamo želeno fizikalno okolje in potem brez morebitnih posledic testiramo njeno 

delovanje. Tako nas ne more stresti elektrika, lahko pa se marsikaj naučimo in preizkusimo. 

 



   

  

Slika 3: Yenka Electric Circuits [5] 

Najbolj zanimivo pa je eksperimentalno delo na daljavo. V tem primeru se eksperimenti 

izvajajo v realnem času, le da sami nismo neposredno prisotni v prostoru, ampak jih krmilimo 

preko interneta. Eksperimente upravlja in nadzira krmilno vezje, ki je zadolženo, da izvajanje 

ne uide izven mejnih vrednosti. Primer takega izvajanja ponujata Univerza Northwest s 

projektom iLabCentral [7] in Univerza v Pragi s projektom ISES [8]. 

        

                        a)                                                                           b) 

Slika 4: a) Živa slika meritve elektromagnetne indukcije pri ISES realnem eksperimentu.       

b) Graf električne napetosti na vrtljivi tuljavi, pri istem realnem eksperimentu, se izrisuje v 

realnem času [8].  



   

3 Izdelava interaktivnega multimedijskega eksperimenta 

Vsakodnevno se srečujemo s različnimi napravami, ki za svoje delovanje potrebujejo 

električno napetost. Najpogosteje uporabljamo svetila. Če so prostori večji, je v njih več luči, 

ki se lahko prižigajo z enim stikalom. Torej je v isti tokokrog vezanih več žarnic. Tudi lučke 

na novoletni jelki se prižigajo z enim stikalom. Kako pa so ene in druge povezane v tokokrog? 

To bomo spoznali v nadaljevanju, ko bomo predstavili zaporedno in vzporedno vezavo 

porabnikov in razložili, kako računalniško pripravimo eksperiment. 

3.1 Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov 

V tokokrog na vir napetosti povežemo dve enaki žarnici. Žarnici na sliki 5 ne svetita tako 

zelo, kot če bi v tokokrogu bila le ena. Napetost na enosmernem izviru električne napetosti je 

6 V. Ampermeter, ki ga je potrebno vezati zaporedno, pokaže tok 0,1 A. Kadar so porabniki, 

v našem primeru žarnice, vezani zaporedno, je tok na vseh porabnikih enak. Ko izmerimo še 

napetost na posameznih žarnicah, ugotovimo, da voltmeter na posamezni pokaže 3 V. Če bi 

imeli različni žarnici povezani zaporedno, bi skoznje še vedno tekel enak tok, napetosti pa bi 

bili različni. Oglejmo si  primer prikazan na sliki 6. Napetost na voltmetru na prvi žarnici je 

      , na drugi       . Napetost vira je 6 V. Vsota vseh napetosti na zaporedno 

vezanih porabnikih je enaka napetosti vira (U): 

           . 

Prednost zaporedne vezave je majhna poraba žic, kar so spretno izkoriščali pri novoletnih 

lučkah. Slabost zaporedne vezave pa je, da če pregori ena žarnica, ne sveti več nobena. 

Novejše lučke tako po večini ne uporabljajo zaporedne vezave, ampak vzporedno. 

 

Slika 5: Zaporedno vezani žarnici 

 

Slika 6: Različni žarnici vezani zaporedno; vsota napetosti na posamezni žarnici je enaka 

napetosti vira. 



   

Pri vzporedni vezavi porabniki niso več odvisni en od drugega. V praksi to zgleda tako, kot da 

bi bil vsak porabnik (žarnica) ločeno vezan na vir napetosti. Žarnice torej svetijo, kot bi bile 

same povezane na vir. Oglejmo si primer, prikazan na sliki 7. Na vir napetosti sta vezani dve 

žarnici. Napetost vira je 6 V, prav tako pa vsak izmed voltmetrov, ki meri napetost na žarnici, 

pokaže 6 V, pa čeprav sta žarnici različni. Iz tega lahko potrdimo, da je napetost na vzporedno 

vezanih porabnikih enaka napetosti generatorja: 

           . 

Nadaljujmo z enako vezavo žarnic, le da dodamo pred žarnice še ampermetre. Na sliki 8 

vidimo, kolikšen tok je tekel skozi žarnice: skozi prvo žarnico teče tok         , skozi 

drugo pa         . Hitro lahko ugotovimo, da je seštevek tokov skozi žarnici enak toku (I), 

ki ga poganja vir napetosti: 

           . 

 

Slika 7: Vzporedna vezava porabnikov; napetost na žarnicah je enaka napetosti generatorja. 

 

Slika 8: Merjenje električnega toka pri vzporedni vezavi; vsota tokov v posameznih vejah je 

enaka toku, kot ga poganja generator. 



   

3.2 Računalniška priprava eksperimenta 
Po razloženi teoriji vzporednih in zaporednih vezav porabnikov sledi računalniška priprava 

interaktivnega multimedijskega eksperimenta. Ta bo deloval na principu zamenjevanja slik. 

Omogočal bo preklope med eno in dvema žarnicama. Če bomo izbrali eno žarnico, se nam bo 

pokazala žarnica priklopljena na vir napetosti in pa nanj priključena ampermeter in voltmeter. 

Če bomo izbrali dve žarnici, bomo dobili možnost izbire ali naj bosta žarnici enaki ali 

različni. Zatem bomo lahko izbrali ali bomo žarnici vezali zaporedno ali vzporedno. Pri 

vzporedni vezavi  bo dodatna možnost, ali bomo merili tok skozi žarnici, ali pa napetost na 

njima. Pri zaporedni vezavi pa bomo lahko merili napetost na posamezni žarnici ali pa na 

obeh skupaj. Po vsakem izboru se bo spodaj menjala slika. 

Eksperiment moramo najprej poslikati. Tu je pomembna vidnost in osvetljenost. Zorni kot 

slikanja naj bo tak, da zajame celoten eksperiment ali pa le pomembne dele. Merilniki se 

lahko poslikajo ločeno in jih pozneje pri interaktivni obliki prikažemo posebej. Mi zajemamo 

celoten eksperiment na enkrat. Uporabimo stojalo za fotoaparat, da je kot slikanja vedno enak. 

To je pomembno zato, da ima končni uporabnik boljši občutek, kot da je del eksperimenta. 

Eksperiment je potrebno osvetliti tako, da se na steklenih in drugih delih ne odbija močna 

svetloba in tako ne zmanjšuje čitljivosti eksperimenta. 

3.2.1 Postavitve gumbov in slik 

Ko smo eksperiment poslikali in slike prenesli na računalnik, interaktivni eksperiment 

ustvarimo s spletnimi jeziki HTML, CSS in JavaScript. HTML je označevalni jezik, s katerim 

opisujemo navodila za prikaz spletnih strani. CSS so kaskadni stili, ki omogočajo oblikovanje 

spletnih strani. V našem primeru bodo služili za določanje pozicije in velikosti gumbov, 

napisov, slik in drugih elementov. JavaScript pa bo spletno stran naredil živo. Izvrševal bo 

akcije znotraj brskalnika in se odzival na uporabnikovo interakcijo. Ko bomo mi pritisnili 

določen gumb, bo JavaScript izvedel funkcijo, ki bo, poenostavljeno povedano, zamenjala 

trenutno prikazano sliko. 

Sedaj moramo postaviti okvirje, v katerih bodo gumbi in slike. Stran razdelimo horizontalno 

na dva dela. Zgornji je namenjen za gumbe in spodnji za slike in besedilo. Za okvirjanje 

uporabimo HTML značko <div>.  Izvorna koda na sliki 9 kaže, kako definiramo okvirje. V 

zgornji okvir začnemo nalagati gumbe. Po dva gumba skupaj (ena žarnica in dve žarnici) 

zlagamo v nove div značke. Gumbom določimo identifikatorje, da bomo pozneje lahko 

spreminjali njihovo barvo (ko bodo izbrani). Dodamo tudi klic funkcije za spreminjanje slike 

ob kliku na gumb. Izvorna koda na sliki 10 pokaže dodajanje povezave na gumb. Povezavo 

definiramo z značko a in atributom href=. Ker nas klik na ta gumb ne bo peljal na novo stran, 

v narekovaje zapišemo le #. Zamenjaj('1z') je ime funkcije, ki jo bomo definirali v 

JavaScriptu. V funkcijo pa bomo prenesli vrednost 1z, ki pove, da želimo prikazati eno 

žarnico (1zarnica). Nato podobno dodamo še ostale gumbe. Identifikatorje za ostale gumbe 

zapišemo v obliki G za gumb in začetnice ostalih možnosti (G2zezzvmt). Kratice kaže tabela 

1. Znotraj spodnjega okvirja postavimo več okvirjev, ki se bodo prikazovali izmenično. 

Privzeto bo viden le prvi (z eno žarnico). Ti spodnji okvirji (primer kaže izvorna koda na sliki 

11) uporabljajo enake identifikatorje kot prej gumbi (brez G-ja na začetku). Okvirje skrijemo 



   

z atributom style, ki vsebuje vrednost none. Ogrodje strani imamo postavljeno, zato lahko 

nadaljujemo s pisanjem funkcij. 

<div id=zgoraj></div> 

<div id=spodaj></div> 

Slika 9: Izvorna koda 1: postavitev zgornjega in spodnjega okvirja 

<a href="#" id="G1z" onclick="zamenjaj('1z')">Ena žarnica</a> 

Slika 10: Izvorna koda 2: definiranje gumba 

1z ali 2z ena ali dve žarnici 

ez ali rz enaki ali različni žarnici 

zv ali vv zaporedna ali vzporedna vezava 

pz ali os merjenje napetosti na posamezni žarnici ali na obeh žarnicah skupaj  

mt ali mn merjenje toka ali merjenje napetosti  

Tabela 1: Kratice za identifikatorje 

<div id="2zrzzvos" style="display:none;"> 

<img src="./slike/2zrzzvos.jpg"> 

<div style="float: right">Dodano besedilo k sliki.</div> 

</div> 

Slika 11: Izvorna koda 3: definiranje spodnjih okvirjev s slikami in besedilom. 

3.2.2 Funkcije za menjavo slik 

Funkcije skrivajo in prikazujejo slike. Najprej določimo nekatere spremenljivke, ki morajo 

biti v naprej definirane. V te spremenljivke bomo tekom izvajanja shranjevali trenutno stanje, 

kar pomeni, da se bo spremenljivki Svezava priredil niz zv (zaporedna vezava), če bomo 

kliknili na gumb za zaporedno vezavo. Spremenljivke vidimo v izvorni kodi na sliki 12. 

var Sstevilo='1z'; 

var Szarnici='ez'; 

var Svezava='zv'; 

var Snapetost='pz'; 

var Smerjenje='mt'; 

var zadnja='1z'; 

Slika 12: Izvorna koda 4: v naprej definirane spremenljivke 

V prejšnjem podpoglavju smo gumbom dodali atribut, ki kliče funkcijo 

(onclick="zamenjaj('1z')"). Funkcijo sestavimo iz štirih delov. Prvi del skrije trenutno 

prikazan okvir s sliko, kajti nadomestil ga bo novi. Za skritje uporabimo funkcijo 

document.getElementById(zadnja).style.display='none'. V spremenljivki zadnja imamo 

namreč shranjeno zadnje stanje oz. id zadnje prikazane slike. 

Drugi del funkcije ima nalogo, da v prej omenjene spremenljivke shrani novo stanje. Za to 

skrbi funkcija switch(). Ta deluje tako, da primerja vrednost spremenljivke izbor, ki smo jo 

prinesli v funkcijo, z zapisanimi nizi. Nato izvede stavke zapisane znotraj ovitih {} oklepajev. 

Primer kaže izvorna koda na sliki 13. Stavek Sstevilo='1z'; se izvede, ko smo kliknili na gumb 



   

ena žarnica in tako spremenljivki Sstevilo priredi vrednost 1z, ki določa, da imamo prikazano 

le eno žarnico. 

Switch (izbor){ 

case '1z': {Sstevilo='1z'; break;} 

case '2z': {Sstevilo='2z'; break;} 

… 

Slika 13: Izvorna koda 5: spreminjanje trenutnega stanja spremenljivk 

Tretji del funkcije sestavlja identifikator, s katerim v zadnjem delu prikažemo okvir z želeno 

sliko. Identifikator se sestavlja tako, da se z if stavki sprehodimo po prej določenih 

spremenljivkah in ugotavljamo njihove vrednosti. Izvorna koda na sliki 14 najprej preveri, če 

smo kliknili na gumb ena žarnica. Če je pogoj izpolnjen, se v spremenljivko pokazi shrani 

identifikator 1z. V nasprotnem primeru se v pokazi shrani 2z. Za tem preverjamo, ali 

prikazujemo sliko z enakima ali različnima žarnicama. Glede na izpolnjenost pogoja, nizu v 

pokazi dodamo ez ali rz. Nadaljujemo s preverjanjem in dodajamo nize k obstoječim. Na 

koncu imamo sestavljen identifikator, ki določa sliko oz. okvir. Nazadnje moramo tega še 

prikazati z enakim ukazom, kot smo prejšnjega skrili, le na koncu je vrednost ukaza inline. V 

spremenljivko zadnja sedaj shranimo ta identifikator, da bomo pozneje vedeli, kaj skriti. 

Kodo našega eksperimenta imamo sedaj napisano. Po želji dodamo še kozmetične dodatke 

CSS kode, da dobimo lepši izgled. 

if (Sstevilo=='1z') 

{pokazi='1z';} 

else 

{ 

 pokazi='2z'; 

 if (Szarnici=='ez'){pokazi+='ez';} 

 else {pokazi+='rz';} 

 if (Sstevilo=='2z'){ 

 

  if (Svezava=='zv') 

  { 

   pokazi+='zv'; 

   if (Snapetost=='pz') pokazi+='pz';  

   else pokazi+='os'; 

  } 

  else 

  { 

 

   pokazi+='vv'; 

   if (Smerjenje=='mt') pokazi+='mt'; 

   else pokazi+='mn'; 

  } 

 } 

} 

Slika 14: Izvorna koda 7: sestavljanje identifikatorja 



   

Izdelava interaktivnega multimedijskega eksperimenta je končana. Pravilnost pisanja izvorne 

kode na koncu temeljito pregledamo, ali delujejo vse predvidene funkcije. Končni izgled 

eksperimenta lahko vidimo na sliki 15, interaktivno verzijo pa na spletni strani: 

http://student.pfmb.uni-mb.si/~shladen/my_html/seminar/. 

 

 

Slika 15: Izgled eksperimenta (zgoraj gumbi za preklop, spodaj slika in dodano besedilo) 

4 Zaključek 

V seminarju smo prikazali osnovni primer in možnost uporabe IKT pri daljinskem 

eksperimentalnem delu pouka fizike. Opisali smo osnovne tipe eksperimentalnega dela s 

pomočjo računalnika in primer z interaktivno multimedijo tudi podrobneje opisali. Spoznali 

smo postopek izdelave eksperimenta vzporedne in zaporedne vezave porabnikov ter potrebno 

osnovno računalniško znanje. Celoten izdelan eksperiment je na voljo na spletni strani: 

http://student.pfmb.uni-mb.si/~shladen/my_html/seminar/. 

V seminarju je opisan le eden od osnovnih pristopov rešitve izdelave interaktivnega 

multimedijskega eksperimenta. Tak eksperiment bi lahko prikazali na različne načine. Možen 

pristop bi bil tudi z vročimi polji ali dodatnimi vključenimi stikali in podobnim. 

http://student.pfmb.uni-mb.si/~shladen/my_html/seminar/
http://student.pfmb.uni-mb.si/~shladen/my_html/seminar/


   

Takšni interaktivni multimedijski eksperimenti so preko spleta dosegljivi štiriindvajset ur na 

dan in sedem dni v tednu, hkrati jih lahko uporablja poljubno število uporabnikov, potrebna je 

le internetna povezava. Stroškov uporabe praktično ni. Edini strošek je priprava takega 

oddaljenega eksperimenta. Nekdo ga mora nekje opraviti, posneti in pripraviti njegovo 

interaktivno različico. 

Velika prednost pa je vsekakor odlična možnost vaje in ponavljanja za učence, dijake in 

študente tudi od doma. Tako lahko vsi našteti izberejo čas, ko želijo »opraviti« 

eksperimentalno delo. 
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