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1 Uvod 

 

Naravoslovni predmeti v ni!jih razredih osnovne "ole !e vsebujejo elemente fizike, saj se pri 
predmetih spoznavanje okolja, naravoslovja in tehnike ter naravoslovja med seboj prepletajo 
kemijske, biolo"ke in fizikalne vsebine. Uni nart za fiziko v osmem in devetem razredu je  
nadgradnja naravoslovnih vsebin iz ni!jih razredov. Uni nart je bil nekoliko spremenjen v 
zadnjih desetih letih in tako naj bi bil pri pouku fizike veji poudarek na eksperimentalnem in 
problemskem uenju. Eksperiment ima velik pomen pri vzgojno izobra!evalnem procesu in 
za fiziko, saj z njim prouujemo naravo in njene zakonitosti. V devetem razredu je fizikalna 
snov zasnovana na nekoliko zahtevnej"ih vsebinah kot sta elektrika in magnetizem [1]. 
 

Z magnetnim poljem se uenci sreajo "ele v devetem razredu in sicer proti koncu "olskega 
leta. Spoznajo magnetno silo na feromagnetna telesa in na gibajoe se naelektrene delce. 
Usvojijo pomen magnetnih gostotnic in spoznajo uporabo tuljave v elektrotehniki.   
 

Pri obravnavi magnetnega polja, bi naj uenci izvedli naslednje poskuse: 
 opazujejo poskus v katodni cevi s kri!em, da vidijo, kako se curek elektronov odkloni, 

ko mu pribli!amo magnet, in da magnetna sila deluje le na curek elektronov. Senca 
kri!a na zaslonu ostane na istem mestu, saj magnetna sila ne deluje na svetlobni curek; 

 opazujejo poskus z modelom tuljave in opilki; spoznajo, da ima tudi tuljava severni in 
ju!ni pol in da je magnetno polje tam najmonej"e; 

 delajo poskuse z opilki, da vidijo kako potekajo magnetne gostotnice; 
 uporabijo tuljavo za izdelavo elektromagneta; e vstavimo v tuljavo !elezno jedro, s 

tem poveamo magnetno polje. 
 

Za izvedbo poskusov uporabimo eno od temeljnih metod praktinega oziroma 
laboratorijskega dela v fiziki, to je opazovanje, merjenje ali eksperimentiranje [2]. V "olah se 
izvajajo predvsem demonstracijski in mno!ini poskusi. Demonstracijski poskus se izvaja 
pred celim razredom, lahko ga opravi uitelj sam ali mu pri tem pomagajo uenci. Ti nato z 
uiteljevo pomojo naredijo analizo dela, ki so ga opravili in posku"ajo sami priti do 
doloenih zakljukov in jih povezati z !e znanimi definicijami ter fizikalnimi zakoni. Ena od 
glavnih novosti, ki jih prina"ajo obnovljeni programi pri naravoslovnih predmetih, je 
mno!ino eksperimentiranje, oziroma samostojno eksperimentalno delo uencev, ki se izvaja 
pri rednem pouku fizike, v interesnih dejavnostih in pri dodatnem pouku [2]. Vendar uenci 
lahko eksperimente delajo tudi doma in sicer s pomojo raznih eksperimentalnih zbirk, 
uporabijo pa lahko tudi druge pripomoke, ki si jih izposodijo v "oli ali jih pa najdejo kar v 
domai kuhinji. 
 

Za eksperimentiranje v interesnih dejavnostih, pri dodatnem pouku in domaih poskusih je 
zelo primerna fizikalna zbirka Mehano. Je zelo prirona in uporabna, uenci si z njo ustvarijo 
bolj"e predstave o delovanju elektrinih strojev. Poskusi, ki so opisani v tej zbirki so prvi in 
zelo pomembni koraki v pridobivanju znanja z lastnimi izku"njami. Na to znanje lahko 
nave!ejo znanje, ki so si ga pridobili !e pri unih urah, v knjigah ter z izobra!evalnimi 
radijskimi in televizijskimi oddajami [3]. 
 

V seminarju se bom posvetila uporabi zbirke Mehano za prikaz delovanja elektromotorja. 
Predstavila bom, kam so ume"eni elektrini stroji po unem nartu ter kak"no je fizikalno 
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ozadje delovanja elektromotorja. Na koncu bom "e predstavila poskuse, ki se navezujejo na 
elektromotor in jih lahko predstavimo z zbirko Mehano. 
 

2 Fizikalno ozadje delovanja elektromotorja na enosmerni tok 

   

Elektromotor je naprava, ki elektrino energijo spremeni v mehansko. Bistvo delovanja 
elektromotorja sta magnetna sila na vodnik in magnetni navor na tokovno zanko. Ko 
polo!imo vodnik v magnetno polje tako, da so magnetne gostotnice pravokotne na smer toka, 
na gibajoe se elektrone deluje magnetna sila in jih potiska preno na vodnik. Na vodnik tako 
deluje magnetna sila F


 v smeri pravokotno na vodnik (slika 1) [4]. 

 
 
 

 
 

Slika 1. Magnetna sila F


 na vodnik, po katerem tee tok I  v magnetnem polju B


[5] 

 

Magnetna sila F


 na vodnik, po katerem tee elektrini tok I in le!i v magnetnem polju z 
gostoto B


 je: 

F Il B= !

  
, 

kjer je l dol!ina vodnika, smer l


pa je v smeri elektrinega toka. Spoznali smo magnetno silo 
na ravni vodnik. Sedaj pa poglejmo, kako uinkuje magnetno polje na vodnik, ki ima obliko 
zanke. Zanka je pravokotna, s stranicama b in l (slika 2) [4]. 
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Slika 2. Tokovna zanka v magnetnem polju 

 

Po zanki tee tok I. Magnetna sila F


 deluje na desno stranico v smeri ven iz lista, na levo 
stranico pa v list. Zaradi navora magnetne sile na os zanke, se zanka zavrti. Magnetni navor 
na zanko je najveji, ko je ravnina zanke v ravnini B


 in je enak: 

 

  2
2
b

M IlB blIB= = , 

kar lahko zapi"emo tudi kot 

  M ISB= , 

kjer je S povr"ina zanke. 

 

e bi imeli ve nanizanih zank, se pravi tuljavo, bi navor nara"al s "tevilom zank. Ko deluje 
navor na tuljavo v magnetnem polju, se zane vrteti in takrat se elektrina energija spremeni v 
mehansko. Tako dobimo elektromotor na enosmerni tok (slika 3a). Ko naredi zanka pol 
obrata, bi navor zael delovati v nasprotni smeri vrtenja. e s komutatorjem spremenimo 
smer prikljune napetosti, pa se zanka lahko vrti (slika 3b). 
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a)               b) 

 

Slika 3. a) Elektromotor na enosmerni tok [6], b) komutator za enosmerni elektromotor [7] 

 

Valj pri komutatorju mora biti izoliran, nanj pa sta vgrajeni dve loeni kovinski lameli, ki 
imata enako funkcijo kot dva medsebojna loena kovinska obroa. Vsaka od lamel pa mora 
biti zvezana z enim prikljukom rotorjeve tuljave. V navitju rotorja se tako vsakih 1800 
menjata smer toka in pola elektromagneta. Torej naloga komutatorja je, da je nasproti 
severnega pola statorja tudi severni pol rotorja, ker tako pride do odboja. V elektromagnetu  
nastane navor, ki s spreminjanjem polaritete rotorja stalno obnavlja in vzdr!uje vrtenje rotorja  
[7]. 
 

3 Elektrini stroji v unem nartu za osnovne "ole 

 

Elektrini stroji so naprave, ki lahko spreminjajo mehansko energijo v elektrino ali obratno, 
torej elektrino v mehansko ali pa tudi kar elektrino v elektrino. Delimo jih na elektrine 
generatorje, elektromotorje, transformatorje, pretvornike in usmernike [8]. 

 Elektrini generatorji mehansko energijo pogonskih strojev (kot so parne turbine, 
vodne turbine, parni stroji) pretvarjajo v elektrino. Delujejo na osnovi indukcijskega 
zakona: ko vodnik premikamo v magnetnem polju tako, da seka magnetne gostotnice, 
se v vodniku inducira napetost. 

 Elektromotorji elektrino energijo pretvarjajo v mehansko; ko na tokovno zanko 
prikljuimo napetost, nanjo zane delovati magnetni navor in se zanka zane vrteti. 

 Transformatorji so stroji brez vrteih delov. Njihova naloga je, da zni!ujejo ali 
zvi"ujejo velikost izmenine napetosti. 

 Pretvorniki pretvarjajo enosmerni tok v izmenini ali obratno 
 Usmerniki so naprave, ki transformirajo eno ali vefazne izmenine tokove v 

enosmerne.  
 

Po unem nartu za osnovne "ole se uenci !e zelo zgodaj sreajo z elektrinimi stroji. V 5. 
razredu devetletne osnovne "ole se pri pouku naravoslovja in tehnike seznanijo s 
konstrukcijsko zbirko FISCHER TECHNIK, ki jim pomaga razumeti, kako so sestavljeni 
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strojki, ki jih uporabljamo doma. Z razstavljanjem in sestavljanjem vrtalnega stroja ali 
kuhinjskega me"alnika prouujejo njihovo delovanje in sestavne dele in za kaj se kateri del 
lahko uporabi. #e bolj podrobno se seznanijo z elektrinimi stroji v 7. razredu devetletke pri 
pouku tehnike in tehnologije, ko obravnavajo tehnina sredstva. Pridobljeno znanje o elektriki 
zdru!ijo v projekt, ki vkljuuje enosmerni elektromotor, ki preko reduktorja vrtljajev in gonil 
premika predmet premo ali se vrti. Ugotovijo, da so elektrini motorji porabniki, ki elektrino 
energijo spremenijo v mehansko. Preverijo tudi odvisnost vrtenja enosmernega 
elektromotorka od napetosti in polaritete prikljukov vira [1]. Vendar uenci tedaj "e ne 
poznajo fizikalnega ozadja delovanja tak"nega elektromotorja, saj se s fiziko sreajo "ele v 8. 
razredu. Zbirka Mehano bi bila zelo primerna za dodatni pouk fizike v devetem razredu, ko 
zanejo uenci pridobivati znanja iz elektrike in magnetizma.  
 

Najbolj nazorno bi jim lahko predstavili delovanje strojev pri izbirnih predmetih s podroja 
fizike, saj je namen tak"nih predmetov, da dajejo poudarek na spoznavanju pojavov, ne pa 
raunskemu obravnavanju. Pri izbirnem predmetu »Projekti iz fizike in tehnike« se izvaja 
projektno delo, kar pomeni, da se dela veliko demonstracijskih poskusov ali pa delo na terenu. 
V tem sklopu so predvideni projekti, ki jih pri rednih unih urah te!ko realiziramo. Tudi 
izbirni predmet »Projekti iz fizike in ekologije« temelji na projektnem delu, saj se tu uenci 
seznanijo s temeljnimi zakonitostmi fizikalnih pojavov, delajo preproste poskuse in opazujejo 
dogajanja v naravi. Pri obravnavanju snovi o pretvarjanju energij bi prav tako lahko vkljuili 
delovanje elektrinih strojev. Izbirni predmet »Robotika« je primeren za prouevanje in 
odkrivanje delovanja elektrinih naprav in strojev in s tem  spodbujamo uence k razmi"ljanju 
o temeljnih fizikalnih in tehninih zakonitostih, ki omogoajo njihovo delovanje. e je 
potrebno, jih preverijo s poskusi.  
 
Vsi navedeni izbirni predmeti so v povezavi z vsebinami predmetov naravoslovja in 
tehnike, tehnike in tehnologije ter fizike. Vsebine so nartovane tako, da jih je mogoe 
povezati z znanji, ki so jih pridobili uenci pri pouku fizike [1]. 
 

4 Predstavitev zbirke »Mehano« 

 

Zbirka Mehano je bila narejena predvsem za izven"olske aktivnosti, vendar je prav tako lahko 
primerna za posamino ali skupinsko delo v osnovni "oli. V zbirki je opisanih 153 poskusov s 
podroja elektrike in magnetizma ter 120 poskusov s podroja elektronike. V njej najdemo 
poskuse, ki so zelo enostavni in uenci ne potrebujejo posebne razlage. do bolj zahtevnih in 
zapletenih, za katere potrebujejo pomo uitelja ali katerekoli odrasle osebe. Veino sestavnih 
delov, ki so potrebni za izvedbo poskusa, najdemo v zbirki, ostale manjkajoe pa si poi"emo 
doma ali v "oli. 
 

Na zaetku zbirke so  predstavljeni vsi osnovni gradniki,  v nadaljevanju pa je opisanih 270 
mo!nih poskusov s podroja elektrike in magnetizma ter elektronike. Vkljueni so shematski 
prikazi. S podroja elektrostatike je opisanih nekaj enostavnih poskusov. Uenci z njimi 
preverijo, kdaj se naelektrena telesa privlaijo in kdaj odbijajo. Spoznajo, ali tee elektrini 
tok po prevodnikih in izolatorjih. Bolj zahtevni poskusi so na primer izdelava Faradayeve 
kletke in ladijskega kompasa. Predstavljeni so tudi elektrini elementi in baterije. Zelo 
podrobno je opisan Galvanijev poskus z !abjimi kraki. Iz poglavja magnetizma in 
elektromagnetizma je predstavljenih 60 eksperimentov in teoretinih opisov, od tega kako 
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deluje elektromagnetno dvigalo do izdelave ampermetra. Nekaj poskusov v zbirki pa je 
namenjenih bolj za pomo in razumevanje doloenih poglavij iz tehnike kot so zvonec z ve 
tipkali, mikrofon, telefon, morsejev telegrafski aparat, slu"alka in avtomobilska sirena. Na 
koncu zbirke se uenci lahko seznanijo "e s poglavjem elektromotorji in generatorji, kjer se 
nauijo izdelati stator in rotor, ki sta njuna sestavna dela. V knji!ici je navedenih tudi nekaj 
znanstvenikov, ki so s svojim delom in odkritji pripomogli k razvoju elektrotehnike in 
elektronike, predvsem so navedeni tisti znanstveniki, na katere se navezujejo poskusi in po 
katerih se imenujejo fizikalne koliine. 
 

 

 

Slika 4: Sestavni deli zbirke Mehano 

 

5 Spoznajmo elektromotor z zbirko »Mehano« 

 

Z zbirko »Mehano« lahko na zelo preprost nain poka!emo, kako sestavimo elektromotor na 
enosmerni tok, kako deluje in kako lahko elektromotor uporabimo tudi kot generator. Kot 
smo !e razlo!ili v 2. poglavju, je elektromotor naprava, ki elektrino energijo pretvarja v 
mehansko, torej v gibanje. Enostaven elektrini motor ima kotvo s ploskim !inim navitjem 
med poloma dveh magnetov. Ko tee tok skozi navitje na kotvi, deluje na eno stran kotve sila 
navzdol, na drugo pa navzgor. Zato se kotva vrti [5]. 
 

e !elimo sestaviti elektromotor, se moramo najprej seznaniti s statorjem (slika 5a) in 
rotorjem (slika 5b). Stator je tisti del elektrinega stroja, ki miruje, rotor se vrti.  
 

Najprej sestavimo stator, nato med oba kraka postavimo magnet in ga stisnemo z osjo z 
navojem in matico kot ka!e slika 5a. Tako je stator pripravljen. e med kraka statorja 
postavimo kompas, se lahko prepriamo, da je med njima magnetno polje. Z !eleznimi opilki 
poka!emo, da teejo magnetne gostotnice od enega kraka do drugega. Med !eleznimi opilki 
in magnetom deluje privlana sila, zato se razporedijo v smeri magnetnih gostotnic, ki so 
usmerjene od enega pola do drugega pola magneta. 
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Rotor je tuljava, ki je prilagojena tako, da se lahko vrti. Ima polvalje, na katerih se ovoji 
zanejo in konajo. Polvalji so kolektorji oziroma komutatorji in preko njih dovajamo rotorju 
elektrini tok. Na kolektorjih je na vsaki strani "etka. e preko "etk pove!emo rotor z 
baterijo, lahko s kompasom preverimo, kateri konec rotorja ima severni pol in kateri ju!ni pol. 
Ko smo se seznanili s statorjem in rotorjem, lahko brez te!av naredimo elektromotor na 
enosmerni tok (slika 6). Po predhodnih navodilih sestavimo najprej rotor, pri tem moramo 
paziti, da se "etke naslanjajo na komutator in da se rotor brezhibno vrti, nato "ele rotor 
pove!emo z baterijo. 
 

                 

              

  a)      b)    

    

Slika 5:  a) Stator in b) rotor elektromotorja  

 

 

 

Slika 6. Elektromotor na enosmerni tok  

 

Poleg elektromotorja, pa lahko s pomojo zbirke naredimo tudi druge poskuse, ki se 
navezujejo na snov o elektrinih strojih. Predstavila bom dva eksperimenta in sicer, kako se 
spreminja mehanina energija v elektrino ter kako napraviti najenostavnej"i generator 
izmeninega toka. 
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5.1. Spreminjanje mehanske energije v elektrino 

 

Tuljavo pove!emo z galvanoskopom. Na hitro vlo!imo v votli del tuljave magnet. Kazalec 
galvanoskopa se odkloni, vendar se hitro povrne v svojo prej"njo lego. e zopet na hitro 
izvleemo magnet, se bo kazalec zavrtel v drugo smer (slika 7). 
 

 

 

Slika 7. Spreminjanje mehanske energije v elektrino 

 

V naslednjem koraku obrnemo magnet in ga najprej vlo!imo, nato pa potegnemo iz tuljave. 
Opazimo, da tudi sedaj nastanejo tokovni sunki. V okolici magneta se ustvari magnetno polje. 
Ko je magnet v tuljavi, se magnetni pretok skozi zakljueno zanko spreminja po asu in takrat 
se v zanki inducira napetost. Vendar tok traja samo toliko asa, dokler se magnetno polje 
spreminja [3]. Navedeni poskus je eden temeljnih poskusov s podroja elektromagnetizma, 
saj so po principu vrtenja zanke v magnetnem polju zgrajeni generatorji, ki mehansko 
energijo spreminjajo v elektrino. 
 

Prav tako lahko z zbirko Mehano naredimo generator na enosmerni tok. Ko smo !e sestavili 
elektromotor na enosmerni tok, ga pove!emo z galvanoskopom, kot ka!e slika 8. Nato z roko 
zavrtimo rotor elektromotorja. Takrat se kazalec galvanoskopa odmakne. e zavrtimo rotor v 
nasprotno smer, se kazalec odmakne v nasprotni smeri. 
 

 

 

Slika 8. Generator na enosmerni tok 
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5.2. Generator izmeninega toka 

 

S tem poskusom poka!emo, kako naredimo najenostavnej"i generator izmeninega toka. V 
tuljavo vlo!imo !elezno jedro. Nato pove!emo tuljavo z galvanoskopom, ter poakamo, da se 
kazalec kompasa, ki smo ga polo!ili pod navitje galvanoskopa (slika 9), postavi na 0. Ko je 
kazalec na 0, vzamemo magnet, ki visi na bomba!ni niti ter ga zavrtimo nad tuljavo. Ko se 
magnet vrti nad tuljavo, se spreminja magnetni pretok skozi tuljavo, po !ici stee tok, ki se s 
asom periodino spreminja, kar opazimo, ko se kazalec galvanoskopa odmakne enkrat v eno 
smer in nato v nasprotno smer.   
 

 
 

Slika 9. Generator izmeninega toka; magnet zavit v papir zavrtimo nad tuljavo 

 

6 Zakljuek 

 

Z zbirko »Mehano« lahko uencem predstavimo osnove elektromagnetizma, ki so temelj za 
razumevanje delovanja elektrinih strojev in naprav. V zbirki je na enostaven nain  opisanih 
okrog 150 poskusov iz elektrotehnike in magnetizma. Uenci se seznanijo z osnovnimi deli, 
ki jih potrebujejo za izvedbo eksperimenta, podrobnej"a navodila za izvedbo poskusov jih 
pripeljejo do !elenega cilja. Zbirka je cenovno  ugodna, zato je dosegljiva tako posamezniku 
kot tudi "oli. Primerna je za izven"olske aktivnosti in za redni pouk. Najbolj uporabna pa bi 
bila pri izbirnih predmetih »Projekti iz fizike in tehnike« ter »Elektrotehnika«. Vendar pa je 
ne bi priporoala otrokom mlaj"im od 12 let, ker vsebuje zelo majhne delce. Uenci 
potrebujejo !e nekaj spretnosti, da jih lahko sestavijo. Zbirka bi bila primerna tudi pri pouku 
tehnike, saj je v njej izbranih kar nekaj poskusov s podroja tehnike, kot so morsejev 
telegrafski aparat, morsejev klju, elektrine sheme, wagnerjevo kladivo, elektrini zvonec, 
signalne naprave, rele, pastirski telefon, slu"alka, mikrofon, telefon in avtomobilska sirena. 
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