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POVZETEK 

V seminarju uporabimo tipični pametni telefon za izvedbo fizikalnih poskusov. Predstavimo v 

njem nameščena tipala in izbrano brezplačno Android aplikacijo Phyphox, ki jo uporabimo za 

izvedbo meritev. Izvedli smo eksperiment primeren za osnovno šolo, pri katerem smo s 

pomočjo aplikacije in mikrofona nameščenega v tipičnem pametnem telefonu merili čas 

prostega pada uteži ter izračunali težni pospešek. Izvedli smo še eksperiment primeren za 

splošno gimnazijo, pri katerem smo s pomočjo aplikacije in žiroskopa nameščenega v 

tipičnem pametnem telefonu merili dolžino vrvice in nihajni čas matematičnega nihala ter 

izračunali težni pospešek. S tem smo preverili natančnost izbranih merilnikov in njihovo 

uporabnost. 

 

Ključne besede: pouk fizike, pametni telefon, tipala, Android aplikacija, osnovna šola, 

splošna gimnazija, poučevanje, eksperimenti, merilnik pospeška, akustična štoparica.  

 

ABSTRACT 

In the seminar we use a typical smartphone to perform physics experiments. We introduce the 

sensors installed and free Android Phyphox application that can be used to perform 

measurements. We conducted an experiment suitable for the elementary school. We measured 

the time of free-fall. By using the application and microphone installed in the smartphone we 

calculated the gravitational acceleration. We also conducted an experiment suitable for a 

grammar school. We measured the length of the string and period of mathematical pendulum, 

using the application and gyroscope installed in the smartphone, and calculated the 

gravitational acceleration. By this, we checked the accuracy of the selected detectors and their 

usability. 

 

Key words: physics lessons, smart phone, sensors, Android applications, elementary school, 

grammar school, teaching, experiments, accelerometer, acoustic stopwatch.  
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1 Uvod 

 

Zaradi dostopnosti moderne tehnologije se učitelji pri pouku večkrat srečujejo z motečimi 

dejavniki. Eden glavnih motilcev pri pouku je pametni telefon. Ker pa so v njem nameščena 

različna tipala in Trgovina Google Play ponuja vrsto Android aplikacij primernih za izvajanje 

meritev pri eksperimentalnem pouku fizike, lahko učitelji pametni telefon iz motečega 

dejavnika spremenijo v učni pripomoček in ga uporabijo tudi kot motivacijo pri 

eksperimentalnem pouku fizike. Številne študije namreč kažejo, da je pametni telefon lahko 

odličen učni pripomoček pri poučevanju fizike [1-6]. 

Raziskave so pokazale, da uporaba aplikacij in pametnih telefonov izboljša neodvisnost pri 

učenju in razumevanju fizikalnih pojmov ter poveča zadovoljstvo učencev [1,3,5]. S tem 

metodološke raziskave poudarjajo, da imajo pametni telefoni potencial, da postanejo 

nenadomestljiv učni pripomoček pri modernem eksperimentalnem pouku fizike [2,4]. V njih 

so nameščena različna tipala, ki lahko zamenjajo marsikatero drago opremo potrebno za 

izvajanje fizikalnih poskusov [5-6]. 

Cilj tega seminarja je bil poiskati tipičen pametni telefon na slovenskem tržišču in najbolj 

primerno programsko opremo oz. Android aplikacijo za izvajanje meritev pri 

eksperimentalnem pouku fizike v osnovnih šolah ter splošnih gimnazijah. Glede na učni načrt 

osnovnih šol in splošnih gimnazij smo pripravili dva eksperimenta, s katerima smo preverili 

natančnost in uporabnost nameščenih tipal. 

V nadaljevanju najprej izberemo tipičen pametni telefon, naštejemo tipala nameščena v njem 

in predstavimo izbrano brezplačno aplikacijo Phyphox (poglavje 2). Opišemo eksperiment 

prosti pad za osnovne šole (poglavje 3) in eksperiment matematično nihalo za splošne 

gimnazije (poglavje 4). 

 

2 Tipala v tipičnem pametnem telefonu in programska oprema 

 

Zanimalo nas je, kateri pametni telefon je najbolj uporabljan na slovenskem tržišču. Na 

spletni strani gemius.com beležijo uporabo različnih znamk pametnih telefonov, ki so bili 

povezani na internet. Januarja 2016 so objavili podatke raziskave za slovenski trg, v katerih 

navajajo, da se v Sloveniji najbolj uporabljajo pametni telefoni znamke Samsung [7].  

Podrobnejše podatke o najbolj pogosto uporabljenem modelu pametnega telefona objavljajo 

na spletni strani antutu.com, a le za svetovni trg in nekatere večje države. Ob predpostavki, da 

se v Sloveniji najpogosteje uporabljajo pametni telefoni znamke Samsung, smo iz podatkov 

določili Samsung Galaxy S7 edge kot najbolj tipičen pametni telefon na slovenskem tržišču 

[8]. 

file:///C:/Users/Jeri/Desktop/gemius.com.html
file:///C:/Users/Jeri/Desktop/antutu.com.html
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Nato so nas zanimala tipala, ki so v obliki majhnih elektronskih čipov vgrajena v izbranem 

tipičnem pametnem telefonu in zagotavljajo neobdelane podatke z dokaj visoko natančnostjo. 

Merijo pospešek in rotacijo v 3D koordinatnem sistemu, okoljske parametre, kot so, tlak, 

osvetljenost, razdalja in zvok ter fizični položaj naprave. Ta tipala so: merilnik pospeška, 

žiroskop, barometer, svetlobno tipalo, tipalo bližine, mikrofon, tipalo srčnega utripa, tipalo 

prstnih odtisov in digitalni kompas [9,10]. 

Poleg izbrane strojne opreme pa potrebujemo še programsko opremo. Na trgu je dostopnih 

več različnih Android aplikacij, primernih za izvajanje eksperimentov pri pouku fizike na 

vseh stopnjah izobraževanja [1,5,11]. Aplikacije ob uporabi vgrajenih senzorjev omogočajo 

prikaz in analizo merjenih podatkov. S tem učiteljem omogočajo moderen in cenovno ugoden 

pristop k izvedbi fizikalnih eksperimentov, učencem pa samostojno raziskovanje v šoli in 

doma. Med vsemi brezplačnimi Android aplikacijami smo kot najbolj primerno izbrali 

aplikacijo Phyphox, ki so jo razvili na 2. inštitutu za fiziko RWTH Univerze v Aachnu. 

Aplikacijo smo izbrali, ker vsebuje več različnih, že v naprej pripravljenih eksperimentov 

(slika 1) z navodili in omogoča grafični prikaz in izvoz merjenih podatkov v tabelarični 

obliki. Ker so jo razvili na inštitutu za fiziko, je prilagojena za poučevanje fizike, poleg tega 

pa razvijalci spodbujajo uporabnike k sodelovanju in nadgrajevanju aplikacije. Želijo, da bi 

bila dostopna vsem, zato jo ponujajo brezplačno in prostovoljcem omogočajo prevod v 

materni jezik. Aplikacija podpira naslednje vhode in izhode: merilnik pospeška, 

magnetometer, žiroskop, svetlobno tipalo, barometer, tipalo bližine, mikrofon, GPS in 

zvočnik [12].  

 

Slika 1. Prikaz možnih, že v naprej pripravljenih eksperimentov v aplikaciji Phyphox, ki so razdeljeni na različne 

skupine orodij: surova tipala, akustika, vsakodnevno življenje, mehanika, merjenje časa in druga orodja 

(zaslonske slike s telefona). 

Vsi merjeni podatki se analizirajo neposredno v telefonu in jih je mogoče spremljati v 

realnem času na računalniku, tabličnem računalniku ali drugem pametnem telefonu. Phyphox 

omogoča tudi daljinsko upravljanje s katero koli napravo, ki je v istem omrežju kot pametni 
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telefon in ima sodoben spletni brskalnik. S tem omogoča sodobne izobraževalne metode, saj 

učenci sami opravljajo eksperimente, namesto da jih le opazujejo [12].  

Razvijalci zagotavljajo aplikacijo Phyphox v nemškem in angleškem jeziku, zato je izvedba 

eksperimentov primerna za medpredmetno povezovanje z angleščino in nemščino. [13]. 

 

3 Eksperiment za osnovne šole: prosti pad 

 

V učnem načrtu fizike za osnovne šole je omenjen problem izvajanja poskusov pri obravnavi 

prostega pada zaradi težav z merjenjem časa [14]. Uporaba izbranega tipičnega pametnega 

telefona in aplikacije Phyphox pa lahko to težavo reši. Z uporabo mikrofona, vgrajenega v 

tipični pametni telefon, in orodja akustična štoparica (acustic stopwatch) v aplikaciji Phyphox 

lahko določimo čas prostega padanja nekega predmeta.  

Za izvedbo eksperimenta smo uporabili visok nastavljiv drog z držalom, balon in utež, ki smo 

jo pričvrstili na balon. Na tla smo podstavili kos kovine, ki je ob padcu uteži ustvaril glasnejši 

zvok (slika 2a). Napihnjen balon z utežjo smo namestili v pripravljeno držalo (slika 2b) in v 

aplikaciji izbrali orodje akustična štoparica (slika 2c). 

V aplikaciji smo nastavili prag občutljivosti zaznave zvoka (threshold), ki je odvisen od 

šumov v ozadju, in minimalni zamik (minimum delay) med dvema glasnima dogodkoma, da 

naša akustična štoparica ne bi zaznala kakšnega drugega vmesnega glasnega dogodka (slika 

2c) [15]. Ko smo z iglo prebodli balon, smo ustvarili prvi glasen dogodek, drugega pa je 

ustvarila utež, ko je padla na kovinsko ploščo. Aplikacija pri tem izmeri čas padanja uteži (𝑡), 

mi pa izmerimo višino (ℎ), s katere utež pade. Prosti pad je enakomerno pospešeno gibanje s 

pospeškom, ki je enak težnemu pospešku (𝑔), zato je čas padanja sorazmeren s korenom 

višine: 𝑡 = √2ℎ 𝑔⁄  , od koder izrazimo težni pospešek: 

 

𝑔 =
2ℎ

𝑡2
 .                                                                          (1) 

 

Pri merjenju moramo biti pozorni na lego našega mikrofona, ki zaznava zvok. Merili smo 

tako, da smo pametni telefon postavili ob balonu, ob kovinski plošči in približno na polovici 

med obema glasnima dogodkoma. Smiselno bi bilo, da bi naše tipalo postavili čim bližje 

tišjemu dogodku, a ker imamo dva precej glasna dogodka, je najbolje, da telefon postavimo 

približno na sredino med njiju. Pri tem lahko čas potovanja zvoka zanemarimo, saj bi bila 

napaka meritve ob upoštevanju hitrosti potovanja zvoka zanemarljivo majhna [16]. 
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       a)                                              b)                                        c) 

Slika 2. Izvedba eksperimenta prostega pada: a) visok nastavljiv drog z držalom za balon in utež ter kos kovine 

na tleh, b) držalo za balon in pričvrščena utež in c) orodje akustična štoparica v aplikaciji Phyphox. 

S pripravljenim eksperimentom smo izvedli dve seriji po 10 meritev pri dveh različnih 

višinah. Prvo serijo meritev smo izvedli pri višini ℎ1 = (154 ± 1) cm. Sistematično napako 

višine smo določili glede na najmanjši razdelek na skali tračnega metra, s katerim smo merili, 

na 0,2 cm natančno. Slučajno napako smo zaradi okoljskih pogojev ocenili na 1 cm. Slučajno 

in sistematično napako meritve smo sešteli in izračunali relativno napako višine. Sistematično 

napako meritve časa padanja smo določili na zadnje decimalno mesto natančno. Pri uporabi 

orodja akustična štoparica v aplikaciji Phyphox je sistematična napaka meritve časa padanja 

± 0,001 s. Slučajno napako smo izračunali iz večkratnih meritev časa padanja uteži pri višini 

ℎ1 in dobili 0,0003 s. Slučajno in sistematično napako meritve smo sešteli in skupno napako 

pripisali povprečnem času padanja uteži 𝑡1̅ = 0,558 ± 0,001 s. Izračunali smo povprečni 

težni pospešek prve serije meritev in dobili 𝑔1 = (9,8 ± 0,1) m s2⁄ = 9,8 m s2⁄ (1 ± 0,01). 

Pri drugi seriji meritev smo postopek ponovili pri višini ℎ2 = (192 ± 1) cm . Izmerili smo 

čas 𝑡2̅ = (0,630 ± 0,002) s in izračunali težni pospešek iz druge serije meritev in dobili  

𝑔2 = (9,8 ± 0,1) m s2⁄ = 9,8 m s2⁄ (1 ± 0,01). 

Z izvedbo dveh serij meritev smo potrdili, da je izvedba meritev med izbranima višinama 

primerna, saj se oba rezultata v okviru napak ujemata s težnim pospeškom na naši zemljepisni 

širini 𝑔 = 9,81 m s2⁄ . 

Eksperiment prosti pad bi lahko izvedli tudi z merilnikom pospeška, kjer bi za utež uporabili 

kar pametni telefon, ki bi meril vrednost težnega pospeška ali s kamero nameščeno v 
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pametnem telefonu, s katero bi snemali prosti pad nekega predmeta. Analizo bi opravili z 

računalniškim programom ali zgolj s tiskalnikom in ravnilom [2,5,6].  

 

4 Eksperiment za splošne gimnazije: matematično nihalo 

 

V učnem načrtu fizike za splošne gimnazije so predvidene 4 ure eksperimentalnih vaj, med 

katerimi se dijaki spoznajo z osnovami nihanja. V okviru eksperimentalnih vaj se priporoča 

izvedba eksperimenta z matematičnim nihalom, pri katerem lahko uporabimo izbrani tipični 

pametni telefon in aplikacijo, kot orodje za izvajanje eksperimenta in tudi za analiziranje 

pojava nihanja [1,5,6,17].  

Idealno matematično nihalo je definirano kot točkasto telo, obešeno na vrvico z zanemarljivo 

majhno maso. Matematičnemu nihalu se približamo, če na dolgo, lahko vrvico pritrdimo 

majhno telo. Pri tem morata biti izpolnjena dva pogoja: masa uteži mora biti veliko večja kot 

masa vrvice in dolžina vrvice mora biti veliko daljša, kot je dolžina telesa. Pri takšnih pogojih 

in majhnih amplitudah niha matematično nihalo sinusno z nihajnim časom 𝑡0 = 2𝜋√𝑙 𝑔⁄ , pri 

čemer je 𝑙 razdalja med vrtiščem in težiščem kroglice [19-22]. Iz enačbe za nihajni čas 

matematičnega nihala izrazimo težni pospešek: 

 

𝑔 =
4𝜋2𝑙

𝑡0
2  .                                                                         (2) 

 

Da izračunamo težni pospešek, smo morali torej izmeriti dolžino vrvice nihala in njegov 

nihajni čas. Pametni telefon smo uporabili kot utež matematičnega nihala, ki smo ga skupaj s 

papirnatim tulcem, v katerega smo naredili utor za pametni telefon, čvrsto namestili na vrv, ki 

je pritrjena na stojalo (slika 3a) [21]. 

Z uporabo merilnika pospeška in žiroskopa, ki sta nameščena v pametnem telefonu in 

aplikacije Phyphox smo izvedli pripravljen eksperiment. V aplikaciji Phyphox, smo izbrali 

orodje Nihalo (Pendulum), v katerem smo najprej merili dolžino vrvice matematičnega nihala 

(Length). Orodje iz izmerjenega nihajnega časa in frekvence nihanja izračuna dolžino vrvice 

ob predpostavki, da je težni pospešek 𝑔 = 9,81 m s2⁄  (slika 3b) [21]. Dolžino vrvice smo 

dodatno preverili s tračnim merilom, s katerim smo merili razdaljo od točke prijemališča 

vrvice na stojalo, do masnega središča telefona. Napaka meritve dolžine vrvice se je v okviru 

napak ujemala z meritvami aplikacije. 

Izmerjeno dolžino vrvice matematičnega nihala smo nato vstavili v orodje G. Aplikacija je z 

analizo izmerjenih in vstavljenih podatkov izpisala vrednost izračunanega težnega pospeška 

(slika 3c). 
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                    a)                                             b)                                        c) 

Slika 3. a) Matematično nihalo, pri katerem naša merilna naprava predstavlja utež [21]. b) Orodje za merjenje 

dolžine vrvice matematičnega nihala in c) orodje G za merjenje težnega pospeška v aplikaciji Phyphox.  

Izvedli smo 9 meritev nihajnih časov pri različnih dolžinah vrvice in iz dobljenih podatkov 

izračunali težni pospešek (tabela 1). Iz dobljenih podatkov smo narisali graf odvisnosti 

nihajnega časa od dolžine vrvice matematičnega nihala (slika 4). 

 

 𝒕𝟎 [𝒔] 𝒍 [𝒄𝒎] 𝒈 [𝒎𝒔−𝟐] 

1 1,71±0,05 73,1±0,5 9,9±0,6 

2 1,60 63,9  9,9±0,7 

3 1,42 50,1 9,8±0,8 

4 1,30 42,2 9,9±0,9 

5 1,08 29,1 10±1 

6 0,96 22,9 10±1 

7 0,80 15,9 10±2 

8 0,66 10,9 10±2 

9 0,49 6,0 10±3 

Tabela 1. Izmerjen nihajni čas (𝑡0) ob različnih dolžinah vrvice (𝑙) in izračunan težni pospešek (𝑔). 
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Slika 4. Odvisnost nihajnega časa (𝑡0) od dolžine vrvice (𝑙) matematičnega nihala. Krivulja predstavlja 

prilagajanje korenske funkcije 𝑡0 = 𝐴𝑙𝑃, kjer je 𝐴 = 2𝜋 √𝑔⁄ , in ima eksponent (𝑃) vrednost 0,50 ± 0,07.  

Naš tipični pametni telefon ima tipalo za merjenje kotnih hitrosti, ki zajema meritve vsakih 

0,02 s, kar je razvidno iz podatkov, ki jih lahko izvozimo iz programa v tabelarični obliki. Iz 

podatkov izmerjenih v 10 s izračuna nihajni čas med prvo in drugo maksimalno vrednostjo 

kotne hitrosti (ω) in izriše graf, ki prikazuje spreminjanje komponente kotne hitrosti v 

odvisnosti od časa v smereh 𝑥, 𝑦 in 𝑧 (slika 5). Ko telefon držimo v ravnovesni legi, os 𝑥 kaže 

vzdolž dolge strani telefona, os 𝑦 kaže vzdolž kratke, os 𝑧 pa ima smer pravokotno iz zaslona. 

Iz meritev lahko določimo, da je sistematična napaka nihajnega časa 0,04 s. Slučajno napako 

nihajnega časa smo ocenili na 0,02 s in izračunali relativno napako meritev nihajnega časa. 

Pri najdaljši vrvici je napaka le 3%, medtem ko je pri najkrajši vrvici napaka nihajnega časa 

že 10%. Vidimo, da se s krajšanjem vrvice relativna napaka meritve povečuje. V primeru da 

bi vrvico daljšali, pa bi se napake večale zaradi večjih kotnih hitrosti, pri katerih sila zračnega 

upora ne bi bila več zanemarljiva.  

Pri izvedbi eksperimenta za srednje šole so od vseh grafov kotnih hitrosti v odvisnosti od časa 

pomembni le prvi, oranžni, grafi (slika 5), ki prikazujejo sinusno spreminjanje komponent 

kotne hitrosti v smeri osi 𝑥, saj je to osnovni način nihanja. Spreminjanje komponent kotnih 

hitrosti v drugih dveh smereh (rumeni in rdeči grafi) lahko vključujejo še višja harmonska 

nihanja, saj telefon zaradi neprofesionalne opreme niha tudi v smereh 𝑦 in 𝑧 [22]. 

Iz grafov lahko vidimo, da je nihanje pri najdaljši vrvici (slika 5a) skoraj nedušeno, medtem 

ko je nihanje pri najkrajši vrvici (slika 5b) izrazito dušeno. Nihalo namreč niha sinusno le, če 

je amplituda dovolj majhna, glede na dolžino vrvice, kar nam pove, da je bil odmik od 

ravnovesne lege nihala z najkrajšo vrvico prevelik. Napake izračunanega težnega pospeška in 
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grafi kažejo na to, da je izvedba poskusa matematičnega nihala primerna za vrvice daljše od 

0,4 m, saj je napaka pri krajših vrvicah že večja od 10%. 

 

  a)                                              b)                                                c)  

Slika 5. Kotna hitrost (𝜔) v odvisnosti od časa (𝑡) za nihanje v smereh osi 𝑥, 𝑦 in 𝑧 za a) meritev z najdaljšo 

vrvico, b) meritev s srednje dolgo vrvico in c) meritev z najkrajšo vrvico. 

 

5 Zaključek 

 

V seminarju iz fizike smo obravnavali dva eksperimenta, pri katerih smo tipala, nameščena v 

pametnem telefonu, uporabili kot merilnik. Za izvedbo smo izbrali telefon Samsug Galaxy S7 

edge, za katerega smo ocenili, da je v Sloveniji najbolj uporabljan pametni telefon. Kot 

najbolj primerno programsko opremo smo izbrali Android aplikacijo Phyphox, ki omogoča 

izvedbo različnih že v naprej pripravljenih eksperimentov, daljinsko upravljanje z drugimi 

napravami in s tem sodobne izobraževalne metode. 

Sestavili in izvedli smo poskus prosti pad primeren za osnovne šole, pri katerem smo merili 

čas prostega pada uteži iz dveh različnih višin ter iz dobljenih podatkov izračunali lokalni 

težni pospešek. Rezultat za težni pospešek je bil pri obeh meritvah enak:                             

𝑔 = 9,8 m s2⁄ (1 ± 0,01) in se ujema s težnim pospeškom na naši zemeljski širini            

𝑔 = 9,81 m s2⁄ . Zato ugotavljamo, da je naša izbrana merilna naprava primerna in dovolj 

natančna za izvajanje tega poskusa v osnovni šoli. 

Sestavili in izvedli smo še poskus matematično nihalo, ki je primeren za eksperimentalni 

pouk fizike v splošnih gimnazijah. Pri tem poskusu smo merili nihajni čas matematičnega 

nihala pri različnih dolžinah vrvice. Iz dobljenih podatkov smo izračunali lokalni težni 

pospešek, ki se je v okviru napak prav tako ujemal z določenim težnim pospeškom na Zemlji. 

Ugotovili smo, da so rezultati bolj natančni pri daljših vrvicah. 
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V nadaljnje bi lahko raziskali fizikalno delovanje tipal, nameščenih v tipičnem pametnem 

telefonu, in izvedli še druge eksperimente, ki bi bili primerni tudi za izvajanje na 

visokošolskih in univezitetnih stopnjah izobraževanja. 
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