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1 UVOD 
 
 

Pri mnogih eksperimentih je zaradi kratkih časov ali drugih težko merljivih količin izvajanje 

nenatančno. Z računalnikom lahko lažje in natančneje izvajamo takšne eksperimente. Za 

izvedbo eksperimentov uporabimo računalniški vmesnik, senzorje in ustrezno programsko 

opremo za analizo izmerjenih rezultatov. Računalnik ne more in ne sme izpodriniti 

eksperimentov, lahko nam le pomaga pri njegovi izvedbi in predstavitvi rezultatov. Kadar 

izvajamo eksperimente pri pouku, je le–to del problemskega pouka. Zato lahko rečemo, da sta 

problemska in eksperimentalna zasnova pouka izhodišče za vse ostale aktivnosti, oblike in 

metode dela. Če je problemska situacija vključena v pouk, je to problemski pouk, ki je grajen 

na določenih elementih: ustvarjanje problemske situacije, definiranje problema, postavljanje 

hipotez itd. [1].  

 

Poglejmo si primer uporabe računalnika pri razlagi nove učne snovi v osnovni šoli. Kot 

primer bomo imeli pospešeno gibanje. Kadar preučujemo gibanje, moramo vedeti, da takrat, 

ko se telesu spreminja hitrost, iščemo v okolici druga telesa, ki so povzročila spremembo 

hitrosti [3]. Vpliv drugega telesa na telo, ki ga opazujemo, opišemo s silo, ki deluje na telo. 

 

V osnovni šoli učenci ugotovijo odvisnost pospeška od sile, ki deluje na telo in mase telesa. 

Pri izvajanju poskusov sem se oprla na cilje [2], ki jih morajo učenci doseči pri obeh 

poskusih. Cilji so naslednji, učenec:    

 pozna zvezo med vsoto zunanjih sil, maso in pospeškom amF  , 

 ugotovi, da je pospešek telesa odvisen od sile,  

 ugotovi, da je pospešek telesa odvisen od mase,  

 ugotovi, kako je pospešek odvisen od sile in mase.  

Trenje pri vseh poskusih zanemarimo. 

 

V seminarju sta predstavljena dva eksperimenta za 2. Newtonov zakon z vmesnikom in 

senzorjema Vernier, ki ju lahko učitelj izvede v šoli in s tem popestri razlago snovi. Kot prvi 

senzor smo izbrali ultrazvočni sledilnik gibanja (poglavje 2), za drugo izvedbo poskusa pa 

svetlobna vrata (poglavje 3). Pri prikazu računalniških vaj pri fiziki smo izbrali vmesnik 

LabQuest, ki  služi zajemanju podatkov. Z računalnikom ga lahko povežemo preko 
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serijskega ali USB priključka in priključimo enega od senzorjev. Lahko pa ga uporabljamo na 

terenu in podatke shranimo na USB ključek ter kasneje prenesemo na računalnik.  Za uspešno 

delovanje vmesnika in senzorjev potrebujemo program Logger Lite. V njem določimo 

merilno območje in trajanje zbiranja podatkov. Kateri senzor smo uporabili, nam program 

samodejno zazna. Vse zajete podatke shrani v obliki tabele in nam jih grafično prikaže 

(poglavje 2.1 in 3.1). Na koncu seminarja sem še opisala primerjavo obeh meritev z 

izračunanimi vrednostmi (poglavje 4) in opisala, kakšne so lahko napake, kadar dobimo 

prevelike napake izmerjenih pospeškov. 

2 POSKUS Z ULTRAZVOČNIM SLEDILNIKOM GIBANJA 
 

Ultrazvočni sledilnik je senzor, ki deluje na razdaljah od 0,15 m do 6 m. Valovanje oddaja v 

prostorski kot 30°. Sledilnik pošlje ultrazvočni signal, ki se od tarče odbije nazaj v senzor. 

Čas, ki je potreben, da se signal vrne, uporabimo za izračun lege. Frekvenca ultrazvoka je  

50 kHz, natančnost meritve lege pa 1 mm [4]. 

 

 
Slika 1:  Postavitev poskusa z ultrazvočnim senzorjem gibanja 

 
Na mizo, kjer bomo opravljali meritve, nastavimo desko z utorom. Na en konec deske damo 

ultrazvočni merilnik gibanja na drugega pa škripec. Ko izbiramo voziček, moramo paziti, da 

se prilega utorom na deski. Kolesca naj bodo čim ožja, da je trenje čim manjše. Nanj 

pritrdimo neelastično vrv in jo napeljemo preko škripca, ki gleda čez rob mize. Na drugem 

koncu na njej prosto visi utež. Hkrati sprožimo meritev in spustimo, da vrvica potegne 

voziček proti robu mize. Izmerimo pospešek, s katerim je voziček pospeševal. Poskus  

(slika 1) izvedemo na dva načina: 
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1 Povečujemo vlečno silo Fg. Na vrvico dodamo uteži, katerih masa je mi, i = 1,2,3,4,5. 

Mase povečujemo v koraku od prvotno izbrane mase uteži – im1. Masa vozička M je 

konstantna (slika 2a). 

2 Povečujemo maso vozička. Na voziček z maso M dodajamo uteži, katerih masa je mk,  

k = 1,2,3,4,5. Mase povečujemo v koraku od prvotno izbrane mase uteži – km1. Vlečna 

sila Fg ostaja konstantna (slika 2b). 

 

                 
a) b) 

 

Slika 2: Fizikalna skica poskusa. a) dodajanje uteži na vrvico; b) dodajanje uteži na voziček. 

2.1  MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV 
 
Za uspešno delovanje vmesnika in senzorjev potrebujemo program Logger Lite. V programu 

določimo merilno območje in trajanje zbiranja podatkov (5s). Uporabljen senzor program 

samodejno prepozna. Vse zajete podatke shrani v obliki tabele in nam jih grafično prikaže.  

Pri izvajanju poskusov smo dobili grafe, ki so v obliki, kot je prikazan graf na sliki 3.  

Mase uteži mu in vozička mv  smo odčitali iz tehtnice in jih vnesli v tabelo. Napaka je 0,1 g. 

Teža uteži na vrvici je zunanja sila (vlečna sila), ki deluje na sistem (voziček + utež). Z 

ultrazvočnim sledilnikom smo izmerili pospešek a, s katerim se giblje voziček. Pospešek 

odčitamo iz grafa tako, da del, v katerem je voziček pospeševal, lineariziramo. Pospešek 

vozička je enak pospešku uteži na vrvici.  
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Slika 3: Odčitavanje pospeška iz grafa pri mu = 18 g in mv = 69 g 

Izmerjene in odčitane podatke vpišemo v tabeli. V tabeli 1 so prikazane meritve, kjer smo 

povečevali vlečno silo Fg  tako, da smo povečevali maso uteži mu. V tabeli 2 so meritve 

pospeška, ki smo jih dobili pri povečevanju mase vozička mv, ki je enaka vsoti mase vozička 

M in uteži na njem mk. 
 

 
 

 

 

Tabela 1: Izmerjene vrednosti pri dodajanju uteži na vrvico; mu je masa uteži na vrvici,  

mv = M je masa vozička, Fg je teža uteži na vrvici, auz je pospešek vozička, aizr je pospešek 

izračunan iz 2. Newtonovega zakona. 

 

 

 

 

Tabela 2: Izmerjene vrednosti pri dodajanju uteži na voziček; mv = M + km1, kjer je m1 = 50g. 

Ostale oznake glej pri tabeli 1. 

 
Razmislimo, kako se spreminja pospešek glede na vlečno silo (Fg) in maso vozička mv. Pri 

izračunu pospeška v prvem poskusu (tabela 1, slika 4a) lahko vidimo, da se pospešek 

mu [g] Fg[N] mv [g] 
auz 





2s
m  

m
Faizr  





2s
m  

  9,0 0,1 0,088 0,001 69,0 0,1 1,11 0,02 1,13 0,01 
18,0 0,1 0,176 0,001 69,0 0,1 2,00 0,02 2,03 0,007 
27,0 0,1 0,265 0,001 69,0 0,1 2,68 0,02 2,76 0,005 
36,0 0,1 0,353 0,001 69,0 0,1 3,25 0,02 3,36 0,004 
45,0 0,1 0,441 0,001 69,0 0,1 3,74 0,02 3,87 0,004 

mu [g] 
 

Fg[N] mv [g] 
auz 





2s
m  

m
Faizr  





2s
m  

18,0 0,1 0,176 0,001   69,0 0,1 2,00 0,02 2,03   0,01 
18,0 0,1 0,176 0,001 119,0 0,1 1,27 0,02 1,298 0,008 
18,0 0,1 0,176 0,001 169,0 0,1 0,93 0,02 0,949 0,006 
18,0 0,1 0,176 0,001 219,0 0,1 0,74 0,02 0,748 0,005 
18,0 0,1 0,176 0,001 269,0 0,1 0,61 0,02 0,617 0,004 
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povečuje premo sorazmerno z večanjem vlečne sile (slika 4a). Prav tako lahko pri drugem 

grafu (slika 4b) vidimo, da pospešek pada z večanjem mase vozička. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Slika 4: Prikaz pospeška sistema voziček + utež v odvisnosti od a) vlečne sile (teže uteži na 

vrvici); b) mase vozička in c) obratne vrednosti mas vozička pri merjenju z ultrazvočnim 

sledilnikom gibanja. 

 

Ugotovimo: Če večamo maso vozička (slika 4b), se le–ta giblje z manjšim pospeškom, če pa 

večamo vlečno silo, se giblje z večjim pospeškom. Iz tega lahko sklepamo, da je pospešek 

premo sorazmeren z vlečno silo (slika 4a) in obratno sorazmeren (slika 4c) z maso sistema 

(voziček + utež). Obe ugotovitvi povežemo in pridemo do naslednje zveze:  

     
m
Fa  .      (1) 

V tej zvezi moramo upoštevati definicijo sile: 1 N je sila, ki  telo z maso 1 kg pospeši z 1 m/s2 

in dobimo naslednjo enačbo:  

m
Fa  








 2s

m
kg
N .      (2) 

 
Sedaj lahko napovemo, s kolikšnim pospeškom a se giblje neko telo z maso sistema m , če 

nanj delujemo s silo F – rezultanta vseh sil, ki delujejo na telo.  

Zapišemo enačbo:       

maF  . 

Vstavimo podatke za naš prvi primer:   

 ammgm uvu )(   

in dobimo       

     
)( uv

u

mm
gma


 .    (3) 

 
Izpeljano zvezo (3) uporabimo pri izračunu pospeška v našem primeru. Izračunane vrednosti 

pospeška aizr so podane v skrajno desnem stolpcu v tabelah 1 in 2.  
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Izmerjene in izračunane vrednosti pospeška se ujemajo v okviru napake. Lahko rečemo, da je 

merjenje z ultrazvočnim merilnikom natančno, trenje v ležajih koles vozička je zanemarljivo, 

prav tako tudi zračni upor.  

3 POSKUS S SVETLOBNIMI VRATI 
 
Svetlobna vrata so nujen del opreme za računalniške eksperimente iz kinematike. Pri izvedbi 

eksperimentov potrebujemo vsaj dvoje vrat. Prekinitev svetlobnega snopa spremeni logično 

stanje 0 (0 - 0,5 V) v stanje 1 (2,6 V - 6 V) ali obratno. Infrardeči senzor deluje na 880 nm [4] 

valovne dolžine.  

Na mizo, kjer bomo opravljali meritve, nastavimo desko z utorom. Pazimo, da je na robu 

mize. Na stojalo postavimo svetlobna vrata (slika 5). Prva vrata postavimo 7 cm od roba 

deske, druga vrata pa na izbrani razdalji od prvih vrat. Tudi pri tem poskusu moramo izbrati 

voziček, ki se prilega utorom na deski. Nanj pritrdimo neelastično vrv in jo napeljemo preko 

škripca, ki gleda čez rob mize. Na drugem koncu na njej prosto visi utež. Voziček moramo 

postaviti tik pred svetlobni snop, sicer je potrebno upoštevati še začetno hitrost (v0) vozička. 

Hkrati sprožimo meritev in spustimo, da vrvica potegne voziček proti robu mize. Ob znani 

razdalji med vrati in izmerjenim časom, ki ga je voziček potreboval od enih do drugih vrat, 

lahko izračunamo pospešek vozička. Poskus izvedemo na dva načina. Opisana sta pri 

meritvah z ultrazvočnim sledilnikom gibanja (v poglavju 2 in slika 2a in 2b). 

 

 
Slika 5: Prikaz postavitve poskusa s svetlobnimi vrati 

 

3.1  MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV 
 
Mase uteži mu in vozička mv  smo odčitali iz tehtnice in jih vnesli v tabelo. Napaka tehtnice je 

0,1 g. S svetlobnimi vrati smo izmerili, koliko časa  t (slika 6) je voziček potreboval, da je 



9 

prišel od enih do drugih svetlobnih vrat. Pot s smo izmerili že pred sproženjem meritev in je 

bila konstantna skozi vse meritve.  

Če je pospešek konstanten, hitrost linearno narašča. Velja: 

2t
s2a
)(

 ,      (4)  

Meritve, ki smo jih zajeli pri poskusu s svetlobnimi vrati, nam je program Logger Lite 

prikazal s tabelo (slika 6). Rezultati meritev so podani v tabelah 3 in 4. 

 
Slika 6: Prikaz meritev s svetlobnimi vrati pri mu = 18 g in mv = 168 g 

 

mu [g] 
 

Fg[N] mv [g] s [m]  t [s] 
2sv t
s2a


 





2s
m  

  9,0 0,1 0,088 0,001 69,0 0,1 0,305 0,001 0,7351 0,0001 1,129 0,007 
18,0 0,1 0,176 0,001 69,0 0,1 0,305 0,001 0,5501 0,0001 2,01 0,01 
27,0 0,1 0,265 0,001 69,0 0,1 0,305 0,001 0,4727 0,0001 2,73 0,02 
36,0 0,1 0,353 0,001 69,0 0,1 0,305 0,001 0,4291 0,0001 3,31 0,02 
45,0 0,1 0,441 0,001 69,0 0,1 0,305 0,001 0,4010 0,0001 3,81 0,03 

Tabela 3: Izmerjene vrednosti pri dodajanju uteži na vrvico; mu je masa uteži na vrvici,  

mv = M je masa vozička, Fg je teža uteži na vrvici, asv je pospešek vozička, s je izbrana 

dolžina poti, ki je konstantna,   t je čas, v katerem pride voziček od prvih do drugih vrat. 

 
 

mu [g] Fg[N] mv [g] s [m]  t [s] 
2sv t
s2a


 





2s
m  

18,0 0,1 0,176 0,001   69,0 0,1 0,305 0,001 0,5501 0,0001 2,01   0,01 
18,0 0,1 0,176 0,001 119,0 0,1 0,305 0,001 0,6870 0,0001 1,292 0,008 
18,0 0,1 0,176 0,001 169,0 0,1 0,305 0,001 0,8054 0,0001 0,940 0,005 
18,0 0,1 0,176 0,001 219,0 0,1 0,305 0,001 0,9050 0,0001 0,745 0,004 
18,0 0,1 0,176 0,001 269,0 0,1 0,305 0,001 0,9950 0,0001 0,616 0,003 

Tabela 4: Izmerjene vrednosti pri dodajanju uteži na voziček, mv = M + km1 . Ostale oznake 

glej pri tabeli 3. 
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Izračun pospeška asv naredimo po naslednjem postopku: 
 
1. Izberemo meritev pri dani masi uteži in vozička, npr: 

     mu = (18,0  0,1) g,            

mv = (169,0  0,1) g. 

 

2. Odčitamo čas, ko voziček prečka prva vrata (t1) in nato še druga(t2): 

t1 = 0,6706 s,  

t2 = 1,4760 s.   

Čas, v katerem je voziček prepotoval razdaljo s = 0,305 m, je torej s0,8054 12 ttt .   

3. Izračunamo pospešek po enačbi (4) in dobimo:  

a = 0,940 (1 0,005) m/s2 = 0,940 0,005 m/s2 

 

Iz meritev iz tabele 3 in tabele 4 narišemo pospešek v odvisnosti od vlečne sile (slika 7a) in 

od mase vozička (slika 7b in 7c).  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Slika 7: Prikaz pospeška sistema voziček + utež v odvisnosti od a) vlečne sile (teže uteži na 

vrvici); b) mase vozička in c) obratne vrednosti mas vozička pri merjenju s svetlobnimi vrati. 

Ugotovimo, da se z večanjem vlečne sile Fg  (slika 7a) povečuje tudi pospešek vozička. Kadar 

pa povečujemo maso vozička mv (slika 7b), se pospešek manjša. Iz izmerjenih podatkov lahko 

sklepamo, da je pospešek premo sorazmeren z vlečno silo in obratno sorazmeren z maso 

sistema (voziček + utež) (slika 7c ). Obe ugotovitvi povežemo in ponovno dobimo Newtonov 

zakon, kot je zapisan v enačbi (2).  Enačbo (2) preoblikujemo v:  

maF  .      (5) 
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Dobili smo standarden zapis 2. Newtonovega zakona. Pri tem moramo paziti, da vedno 

upoštevamo vsoto vseh sil, ki delujejo na telo. V našem primeru je le ena sila delovala v smeri 

gibanja.   

4 PRIMERJAVA EKSPERIMENTALNIH METOD 
 

Po izračunih pospeškov v obeh poskusih lahko primerjamo dobljene pospeške. Primerjava je 

podana v tabelah 5 in 6.  

 
mu [g]  mv [g] 

m
Faizr  





2s
m   auz 





2s
m  2sv t

s2a


 





2s
m   

  9,0 0,1 69,0 0,1 1,13 0,01 1,11 0,02 1,129 0,007 
18,0 0,1 69,0 0,1 2,03 0,008 2,00 0,02 2,01   0,01 
27,0 0,1 69,0 0,1 2,76 0,006 2,68 0,04 2,73   0,02 
36,0 0,1 69,0 0,1 3,36 0,005 3,25 0,04 3,31   0,02 
45,0 0,1 69,0 0,1 3,87 0,004 3,74 0,06 3,81   0,03 

Tabela 5: Primerjava pospeškov pri konstantni masi vozička in večanju vlečne sile. Prvi 

pospešek aizr je izračunan po enačbi (2), upoštevamo, da je m = mu + mv. Pospešek auz je 

odčitan iz grafov pri merjenju z ultrazvočnim sledilnikom gibanja in tretji pospešek asv je 

izračunan po enačbi (4). 

 
mu [g] mv [g] 

m
Faizr  





2s
m   auz 





2s
m  2sv t

s2a


 





2s
m   

18,0 0,1   69,0 0,1 2,03   0,01 2,00 0,02 2,01   0,01 
18,0 0,1 119,0 0,1 1,298 0,008 1,27 0,02 1,292 0,008 
18,0 0,1 169,0 0,1 0,949 0,006 0,93 0,01 0,940 0,005 
18,0 0,1 219,0 0,1 0,748 0,005 0,74 0,01 0,745 0,004 
18,0 0,1 269,0 0,1 0,617 0,004 0,61 0,01 0,616 0,003 

Tabela 6: Primerjava pospeškov pri konstantni vlečni sili in večanju mase vozička  

 
Ugotovimo, da se izmerjeni in izračunani pospeški ujemajo v okviru napak. Pri meritvah pa 

lahko nemalokrat pride tudi do odstopanj izmerjenih in izračunani pospeškov, takrat pa 

moramo biti pozorni na naslednje:  

 programska oprema Logger Lite je narejena tako, da pospešek računa iz izmerjene 

spremembe lege v določenem času. Ker je to narejeno računsko, se napaka, ki se je 

pojavila pri merjenju lege v odvisnosti od časa pri izračunu pospeška, še povečala.  

 Zaokroževanje merjenih podatkov, saj pri tako majhnih meritvah pomeni 0,01m/s-2 pri 

največjem pospešku 0,3% pri najmanjšem pa kar 1,6% napake. V tabeli 5 je prikazana 
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tudi največja napaka 3,6%. Ta napaka je največja, kar smo tudi pričakovali, saj je 

razlika med maso vozička in vlečno silo najmanjša in s tem pospešek največji. 

 Pospešek izmerjen z ultrazvočnim sledilnikom gibanja smo odčitali iz grafa. Pri 

odčitavanju grafa moramo biti zelo previdni ter natančno videti, kateri del grafa je 

tisti, v katerem voziček pospešuje, saj lahko drugače dobimo zelo velike napake.  

 Pri izbiri moramo biti previdni, da imajo ležaji koles čim manjše trenje in da je 

voziček dovolj majhen, da je zračni upor zanemarljivo majhen. 

 

5 ZAKLJUČEK 
 
Razlaga Newtonovih zakonov je lahko zelo pusta in težko razumljiva. Vsak dober učitelj želi 

razlago popestriti, narediti zanimivejšo. Tako nekateri delajo poskuse z brnačem, nekateri 

prikažejo animacije, spet tretji pa uporabimo računalniške senzorje in vmesnike. Razlika pri 

izvedbi poskusa z brnačem in računalniškim vmesnikom je, da je v drugem primeru poskus 

hitrejši. Poskus z računalniškim vmesnikom lahko hitreje izvedemo in razložimo, saj imamo 

že vse podatke shranjene v računalniku, le še obdelati jih moramo. Pri izvajanju obeh 

poskusov, tako z ultrazvočnim merilnikom gibanja kot s svetlobnimi vrati, smo ugotovili, da 

sta poskusa enostavna. Povprečni in nadarjeni učenci lahko oba poskusa hitro dojamejo in 

razumejo. Učenci, ki imajo manjše učne sposobnosti, pa bolje razumejo drugi poskus - 

merjenje s svetlobnimi vrati. Razlika obeh merjenj je v tem, da pri prvem odčitamo pospešek 

iz grafa, pri drugem pa izmerimo čas, ki ga je voziček potreboval na izbrani poti in je 

potrebno pospešek izračunati. Pri odčitavanju grafa moramo biti zelo previdni ter natančno 

videti, kateri del grafa je tisti, v katerem voziček pospešuje.  

 
Pri ustvarjanju seminarja in izvajanju posameznih vaj, ki sem jih v seminarju opisala, sem 

spoznala, da je delo z vmesnikom Vernier zelo enostavno. Njegova uporaba v osnovni šoli je 

zelo dobrodošla. Z njim lahko popestrimo marsikatero razlago fizikalnega pojava in jo s tem 

naredimo razumljivejšo. Dosežemo lahko, da bodo učenci razlago fizikalnih pojmov in 

pojavov z zanimanjem spremljali, hitreje dojemali in z veseljem posegli po dodatni literaturi.  
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