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POVZETEK 

V seminarju predstavimo delovanje in uporabo simulacijskega okolja Algodoo pri pouku fizike. 

Algodoo obeta številna področja uporabe, zato nas zanima, katere gradnike vsebuje 

simulacijsko okolje in posledično, kakšen nabor simulacij lahko z njim pripravimo. Uporabo 

simulacijskega okolja pri pouku smo opredelili kot konceptualno, saj okolje za sestavo 

simulacij ne zahteva matematičnega znanja niti znanja programiranja. Pripravili smo dve 

simulaciji, dušeno nihanje in prosti pad, s katerima pokažemo široko uporabo simulacijskega 

okolja. Zanima nas tudi, kje so meje simulacijskega okolja in kako jih lahko zaobidemo. To 

prikažemo s simulacijo kotaljenja valja in krogle po klancu.  

KLJUČNE BESEDE: simulacija, simulacijsko okolje, programska oprema, pouk fizike, 

konceptualni pouk, Algodoo.  

 

ABSTRACT 

The main topic presented in this seminar is the operation and use of Algodoo, a simulation 

computer program, in physics lessons. Algodoo is a very versatile program for many different 

uses and we wanted to find out what the main building blocks of this simulation environment 

are and what kind of simulations can be carried out with it. The use of this simulation tool  in 

lessons is defined as a conceptual learning of physics because the environment for simulations 

does not require mathematical or computer skills. Two simulations are presented in this work: 

damped oscillation and free fall. With these examples we show a wide range of the program's 

simulation environment use. We also want to identify the limits of the program's simulation 

environment and the possibilities to overcome them. The demonstrations for such a solution are 

the simulations of a cylinder and a sphere rolling down on a slope.  

KEY WORDS: simulation, simulation environment, software, physics lessons, conceptual 

learning, Algodoo.  
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1 UVOD 

Algodoo je simulacijska programska oprema [1], ki ji pravimo tudi fizikalni peskovnik (ang. 

physics sandbox) [2]. Razvilo jo je podjetje Algoryx Simulation AB. Simulacijsko okolje je 

narejeno tako, da preslika fizikalno tridimenzionalno (3D) dogajanje v dvodimenzionalni (2D) 

prostor. Fizikalni pogon (ang. physics engine) je programska oprema, v kateri so zapisani vsi 

fizikalni zakoni, ki so skupni za vse objekte v simulaciji. Simulacijska programska oprema 

uporablja fizikalni pogon, ki temelji na numerični metodi koračenja, izvedenega z ogrodjem 

SPOOK [3]. Programsko opremo je mogoče naložiti na operacijske sisteme Windows, MacOS 

in GNU/Linux, za katere je prenos brezplačen. Uporaba programa je možna tudi na tablicah 

iPad, proizvajalca Apple, kjer pa je potrebno plačilo za pridobitev licence.  

Programska oprema že na prvi pogled obeta številne možnosti sestavljanja simulacij. Zanimalo 

nas je, katere simulacije lahko ustvarimo in kako lahko Algodoo uporabimo pri pouku fizike. 

Zanimale so nas tudi omejitve simulacijskega okolja.  

Uporaba računalnika pri pouku fizike spada v sekundarno področje uporabe računalnika v 

izobraževanju [4]. Algodoo spada v področje izobraževalne programske opreme. Algodoo ni 

spletna, temveč je klasična programska oprema, saj jo moramo namestiti na računalnik. Glede 

na namen uporabe jo uvrstimo med simulacije in do neke mere med izobraževalne igre. Kot 

simulacija spada med strategije višje zahtevnosti. Kot igra pa spada v področje nižje 

zahtevnosti, vendar je mi v klasičnem smislu izobraževalnih iger ne bomo uporabljali, saj bo 

za nas pomembneje, kako lahko Algodoo uporabimo v simulacijske namene pri pouku fizike.   

V nadaljevanju spoznamo, da Algodoo ponuja vrsto gradnikov za sestavljanje simulacij, ki jih 

najdemo v orodjarni (poglavje 2). Zanimal nas bo didaktični vidik uporabe simulacij pri pouku 

fizike (poglavje 3) in konceptualni pristop poučevanja fizike (poglavje 4). V istem poglavju 

prikažemo primer dušenega nihanja in prostega pada. V zadnjem delu nas zanima problem 

kotaljenja valja in krogle po klancu (poglavje 5), saj zaradi preslikave iz 3D v 2D izgubimo 

informacijo o dejanski obliki posameznega objekta, 2D prereza kotalečega valja in krogle sta 

namreč enaka. Problem raziščemo in ugotovimo, katero telo simulacija z likom kroga upodablja 

in kako lahko kljub prednastavitvam to v simulaciji spremenimo. 

2 SIMULACIJSKO OKOLJE ALGODOO 

Algodoo omogoča, da v okolje dodajamo osnovne objekte, kot so na primer kvadri, krogi, vrvi 

in vzmeti. Iz posameznih osnovnih objektov lahko zgradimo oz. izoblikujemo kompleksnejše 

(sestavljene) objekte, kot je na primer voziček. Vsem posameznim objektom lahko 

spreminjamo različne fizikalne lastnosti, prav tako lahko spreminjamo lastnosti okolja. Ko 

pripravljeno simulacijo poženemo, opazujemo statično ali dinamično obnašanje posameznega 

objekta, na katerega vplivajo drugi objekti v njegovi okolici. 

Po zagonu programa Algodoo se nam prikaže zaslonska slika (slika 1). Z zaslonske slike 

razberemo vse pomembne skupine menijev z gumbi za različna orodja in funkcije. Algodoo 

omogoča deljenje in uporabo že narejenih simulacij drugih uporabnikov, ki jih preprosto 

naložimo neposredno v program.  
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Slika 1. Zaslonska slika programa Algodoo po prvem zagonu. Na sliki je kratek opis posameznih skupin orodij. 

Podrobneje se posvetimo še plošči za nadzor nad simulacijami (slika 2), saj z njo določamo 

potek simulacije in lastnosti okolja. Vsako spremembo, ki jo naredimo v okolju, na primer 

dodamo določen objekt, lahko povrnemo na prejšnje stanje z gumbom povrni nazaj. Simulacije 

navadno gradimo, ko je potek simulacije ustavljen, saj je gradnja takrat preprostejša. Pri gradnji 

si lahko pomagamo tudi z vklopom mreže, ki nam omogoča natančnejše postavljanje objektov. 

Ko zaženemo simulacijo, lahko še vseeno dodajamo objekte.  

 

Slika 2. Plošča za nadzor nad simulacijo 

Na plošči za nadzor nad simulacijami lahko spreminjamo lastnosti okolja. Vključimo, 

izključimo gravitacijo in zračni upor. Za dodatne nastavitve okolja z desnim miškinim klikom 

pritisnemo na gravitacijo ali zračni upor in se odpre dodatni meni. V meniju za nastavitev 

gravitacije (slika 3a) lahko spreminjamo velikost gravitacijskega pospeška in njegovo smer.  

Pri nastavitvah zračnega upora (slika 3b) lahko določamo velikost vpliva linearnega in 

kvadratnega zakona upora. Določimo lahko multiplikator, s katerim povečamo vpliv zračnega 

upora na vse objekte v okolju. Multiplikator uporabimo v namene nazornejšega prikaza. S tem 

spreminjamo trajanje prostega pada, kot bomo prikazali v poglavju 4.2. Nastavimo lahko še 

veter, njegovo hitrost in smer.  
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a)  b)  

Slika 3. Napredne možnosti za nastavitev gravitacije in zračnega upora. a) Upravljanje gravitacijske sile. 

Spreminjamo lahko velikost gravitacijskega pospeška in njegovo smer. b) Upravljanje zračnega upora. 

Nastavljamo multiplikator vpliva zračnega upora. Spreminjamo velikost vpliva linearnega in kvadratnega 

upora. Nastavljamo smer in hitrost vetra. 

Objekt v okolju ustvarimo tako, da ga izberemo v ustrezni orodjarni, nato ga postavimo na 

izbrano mesto in mu s potegom miške določimo velikost. Nabor orodij je obširen, z njim lahko 

sestavljamo simulacije različnih fizikalnih vsebin. Če pogledamo učni načrt gimnazijske fizike  

[7], ugotovimo, da pokrijemo celotno področje mehanike, optike in nekatera področja tekočin. 

Pri merjenju izpostavimo razsežnosti različnih velikosti objektov, saj programska oprema 

omogoča, da v virtualnem merilu ustvarimo objekte, ki so veliki od 0,01 m in vse do nekaj 

100 m. Raziskujemo lahko premo gibanje in poševni met, uprizorimo lahko prosti pad brez in 

z zračnim uporom in pri tem opazujemo grafe lege, hitrosti in pospeška v odvisnosti od časa. 

Opazujemo lahko sile na klancu, silo lepenja in silo trenja. Sestavimo lahko vozila , med 

katerimi izvajamo trke. Ponazorimo lahko nihanje uteži in na grafih opazujemo spreminjanja 

potencialne in kinetične energije uteži v odvisnosti od časa ali lege. Z laserjem lahko odkrivamo 

lom in odboj svetlobe pri predmetih poljubnih oblik iz različnih materialov.  

3 SIMULACIJA PRI POUKU FIZIKE 

Simulacija posnema realne procese, kljub temu pa simulacija ne sme in ne more zamenjati 

eksperimentalnega dela [8]. Pri pouku fizike je simulacija dobro dopolnilo in jo uporabljamo iz 

različnih razlogov, ko eksperimenta pri pouku ni možno uporabiti. Tako simulacijo uporabimo, 

ko smo v premajhnem ali prevelikem merilnem območju, na primer  za prikaz gravitacijskega 

privlaka teles v vesolju. Uporabljamo jo zaradi nevarnosti, kot so eksplozije ali radioaktivnost. 
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Včasih cena eksperimenta presega sredstva, namenjena nakupu učil pri fiziki. Izvedba 

eksperimenta je s tem onemogočena, vendar lahko snov predstavimo vsaj s simulacijo.  

Eksperiment pri pouku fizike se uporablja na različnih artikulacijskih stopnjah in v različnih 

oblikah. Eksperiment je lahko frontalen, lahko ga izvajajo učenci v skupinskem ali 

individualnem delu, ali pa se izvaja kot domač, kuhinjski eksperiment. Simulacija eksperiment 

v vseh fazah spremlja in dopolnjuje pouk.  

Kadar simulacijo uporabljamo pred eksperimentom, ji damo napovedno vlogo, tako da 

simulacija dogajanje napove, in jo pozneje potrdimo z eksperimentom. Uporabljamo jo 

vzporedno z eksperimentom. Najprej v simulaciji uporabimo enake parametre kot v 

eksperimentu. Ko pokažemo enako dogajanje, kot pri eksperimentu, in s tem potrdimo 

verodostojnost simulacije, pa lahko v simulaciji spreminjamo parametre in preizkušamo druge 

scenarije. Pri problemskem pouku fizike nujno sledi učni korak preverjanja usvojenega. 

Navadno to storimo na novih problemskih situacijah, kjer je simulacija spet nepogrešljiv 

dodatek k pouku, saj omogoča ustvarjanje številnih novih situacij.  

Učitelj mora biti nekoliko previden, ko simulacijo uporabi za domačo nalogo. Uporaba 

programske opreme Algodoo zahteva srednje zmogljiv računalnik, kar pa ni nujno, da je 

vsakemu učencu na voljo, kljub temu da se to dandanes zdi samoumevno. Učitelj lahko 

omogoči učencem dovolj časa in možnost, da naredijo domačo nalogo na šoli v računalniški 

učilnici. Če se učitelj zares prepriča, da imajo učenci na voljo vso potrebno opremo, je 

simulacija dober pripomoček za učenje in delo doma.  

4 ALGODOO IN KONCEPTUALNI POUK FIZIKE 

Gerlič navaja [9], da je osnovno vodilo konceptualnega pouka fizike izkustveno doživetje, kar 

pomeni spoznati učinek nekega fizikalnega zakona pred njegovo teoretično obravnavo. 

Konceptualni pouk je sestavljen iz problemskega in eksperimentalnega pouka ter uporabe 

informacijskokomunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku [8].  

Simulacijsko okolje Algodoo se izkaže kot odlično orodje, ki uresničuje konceptualni pristop k 

poučevanju fizike [10], s pravilno strategijo uporabe IKT, ob problemski zasnovi ter ob 

eksperimentalnem delu, ko je to mogoče. Kot je že razvidno iz pregleda orodja, z njim 

sestavljamo številne kompleksne simulacije brez potrebnega matematičnega znanja ali znanja 

programiranja. Fizika sicer naj vključuje matematiko, vendar ne zahtevnejšo, kot jo obvladajo 

učenci. Uporaba simulacijskega okolja poskrbi za nadomestek v primanjkljaju matematičnega 

znanja.  

Določena orodja, kot so na primer Berkley Madonna [9], DynaSys [10], Stella [11], niso 

uporabna v osnovni in srednji šoli, ker zahtevajo kompleksno matematično znanje, saj moramo 

za razvoj modela matematično poskrbeti sami. V omenjenih orodjih so rezultati simulacije 

numerično izračunane ali fazno soodvisne spremenljivke, v njih lahko izrišemo grafe funkcij, 

ki so odvisne od časa ali drugih količin. Poleg tega ti programi ne omogočajo prikaza 

simuliranja gibanja objektov. V zgodnjih fazah izobraževanja pa je zelo pomembno, da učenci 

vidijo dogajanje in izrisovanje odvisnosti sočasno. Za učence ima sočasnost dva pomena, 

namreč to, da so danes računalniki dovolj zmogljivi in se na zaslonu stvari dogajajo v enakem 

http://www.berkeleymadonna.com/
https://sourceforge.net/projects/dynasys/
http://www.iseesystems.com/softwares/Education/StellaSoftware.aspx


5 

 

časovnem intervalu, kot bi se to dogajalo v realnosti, in da so dimenzije v 2D v enakem razmerju 

kot v realnosti [12]. Simulacija s temi predpostavkami poda občutek realnega dogajanja. V 

nadaljevanju predstavimo simulacijo dušenega nihanja in prostega pada, ki ju uporabimo pri 

konceptualnem pouku.  

4.1 Dušeno nihanje 

Nihanje je dušeno, ko na telo, ki niha, deluje neko telo, ki nihanje zavira [13]. Na klado na 

primer (slika 4a) pritrdimo ploščico, ki je potopljena v vodo. Pri nihanju klade se ploščica giblje 

skozi vodo, kar zavira nihanje. Energija nihanja se prenaša v notranjo energijo tekočine, kar 

zaznamo kot segrevanje tekočine. Tekočina zavira nihanje s silo 𝐹𝑑 = −𝑏𝑣, pri čemer je 𝑏 

koeficient dušenja in 𝑣 hitrost gibanja klade in ploščice skozi vodo. Pri drugem nihalu (slika 

4b) je nihanje dušeno zaradi neidealne vzmeti in ima ta glavni prispevek 𝑏 v sili 𝐹𝑑 . Energija 

nihanja se prenaša v notranjo energijo vzmeti. Tretje nihalo (slika 4c)  ima idealno vzmet, vzmet 

nihanja ne zavira, nihanje zavira zračni upor. Če zračnega upora ni, je nihanje na tretji vzmeti 

nedušeno.  

Simulacijo pripravimo s sestavljanjem posameznih gradnikov: vzmeti, klade iz kvadra in 

ploščice sestavljene iz dveh palic. Simulacijo smo pripravili tako, da kaže čim več možnosti, ki 

jih ponuja Algodoo. Pri izgradnji simulacije najprej sestavimo eno nihalo, to nihalo kopiramo 

še na dve mesti in ustrezno spremenimo parametre. Vse uteži imajo nastavljeno enako maso 

𝑚 = 0,5 kg in koeficient vzmeti 𝑘 = 35 N/m. V simulaciji lahko za vsako vzmet nastavimo 

njen lasten koeficient dušenja 𝑏. Za prvo nihalo (slika 4a) smo nastavili koeficient dušenja 

vzmeti na 𝑏 = 0,00 kg/s, za dušenje bo poskrbela tekočina in potopljena ploščica. Drugo 

nihalo (slika 4b) ima vzmet z lastnim koeficientom dušenja 𝑏 = 0,05 kg/s. Na tretjem nihalu 

(slika 4c) želimo prikazati nedušeno nihanje, zato nastavimo lastni koeficient vzmeti na 

𝑏 = 0,00 kg/s in izklopimo vpliv zračnega upora za celotno simulacijo.   

Po zagonu simulacije pričakujemo, da bo klada, ki ima palico potopljeno v vodo, nihala dušeno, 

čeprav je vzmet idealna Hookova vzmet, prav tako bo nihanje drugega nihala dušeno, zaradi 

lastnega koeficienta dušenja vzmeti. Tretje nihalo bo nihalo nedušeno. Za vsako utež smo 

dodali prikaz grafa lege (𝑦) v odvisnosti od časa (𝑡). Grafi prikazujejo pričakovano stanje po 

zagonu simulacije (slika 4). 
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                                  a) b)      c) 

Slika 4. Stanje simulacije 10 s po zagonu. a) Dušeno nihanje klade zaradi ploščice, ki se giblje skozi vodo. b) 

Dušeno nihanje zaradi neidealne vzmeti. c) Nedušeno nihanje. Na sliki so označeni nastavljeni lastni koeficienti 

dušenja (𝑏𝑣𝑧𝑚) za posamezno vzmet. Grafi prikazujejo lego uteži (𝑦) v odvisnosti od časa (𝑡).  

Vključimo še zračni upor in primerjajmo, kako le-ta vpliva na nihanje vzmeti v isti simulaciji 

(slika 5). Razlika je najbolj opazna pri tretjem nihalu, ki prej ni bilo dušeno.  

 

Slika 5. Lege uteži (𝑦)  v odvisnosti od časa (𝑡) za nihala prikazana na sliki 4 ob vključenem zračnem uporu 

4.2 Prosti pad 

Naslednja simulacija, ki jo pripravimo, je prosti pad. Zanima nas, kako vpliva zračni upor na 

dve telesi z različnima prečnima prerezoma in enakima masama. V simulacijo smo umestili dva 

objekta, kroglo in palico (slika 6). Novo okolje pripravimo tako, da izbrišemo spodnjo ploskev 

in tako omogočimo poljubno dolgo padanje. Za obe telesi odpremo prikaz grafa in prikazujemo 

hitrost (𝑣)  v odvisnosti od časa (𝑡) . Za enega od objektov omogočimo sledenje kamere. 

Omogočimo prikaz sil, ki delujejo na objekte. Parametre okolja spremenimo tako, da najprej 

izklopimo zračni upor. Po zagonu obe telesi padata enakomerno pospešeno, kar je razvidno z 

obeh grafov (slika 6). Simulacijo povrnemo v prvotno stanje in vklopimo zračni upor. Po 

zagonu simulacij opazujemo naraščanje sile zračnega upora, ta se hitreje povečuje na palici. 

Vidno je razhajanje med lego palice in krogle, saj padanje palice zavira večja sila zračnega 

upora. Z grafa 𝑣(𝑡) ugotovimo, da se hitrosti obeh teles približujeta k neki končni hitrosti, ki je 

za kroglo višja kot za valj. 
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Slika 6. Simulacija prostega pada s palico in kroglo z enakima masama brez in z zračnim uporom; 𝑣 je hitrost in 

𝑡 čas. 

Omenili smo že, da v nastavitvah zračnega upora lahko nastavljamo vrednost multiplikatorja. 

Pri simulaciji smo najprej uporabili vrednost multiplikatorja 1, nato pa še vrednost 

multiplikatorja 10. Ko je multiplikator enak 1, simulacija potrebuje daljši čas, da se hitrosti 

obeh teles približata končni vrednosti, prav tako so višje končne vrednosti hitrosti za oba 

objekta. Za nazornejši prikaz lahko torej povečamo multiplikator in s tem vpliv zračnega upora. 

Prosto padanje s takšno nastavitvijo multiplikatorja zračnega upora bi opazovali v snovi, ki je 

10-krat gostejša od zraka. Z grafa razberemo, da je končna hitrost padanja obeh objektov pri tej 

nastavitvi multiplikatorja nižja in jo objekta dosežeta v krajšem času.  

5 NADGRADNJA SIMULACIJE 

Ker je Algodoo 2D simulacijski program, naletimo na težavo ob projekciji iz 3D v 2D prostor. 

Preslikava krogle in valja v 2D je namreč za oba krog (slika 7).  

 

 

Slika 7. Ponazoritev preslikave krogle in valja iz 3D v 2D 

Krog in valj imata različne vztrajnostne momente 𝐽, in sicer:  
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 𝐽𝑘 =
2

5
𝑚𝑟2  (1)  

ter 

 𝐽𝑣 =
1

2
𝑚𝑟2, (2) 

kjer je 𝐽𝑘  vztrajnostni moment krogle in 𝐽𝑣  vztrajnostni moment valja, 𝑚  je masa in 𝑟  je 

polmer krogle ali valja.  

V simulaciji ne moremo izbrati, katera 3D oblika je krog ali valj, lahko pa za posamezen objekt 

določimo lastnosti, ki jih najdemo v skriptnem meniju. V skriptnem meniju najdemo lastnost 

objekta »multiplikator vztrajnostnega momenta« (ang. inertia multiplier), ki nam pove, 

kolikšen delež izračunanega vztrajnostnega momenta se bo upošteval. S tem lahko upoštevamo 

različna vztrajnostna momenta za kroglo in valj.  

Za čim bolj realno predstavitev simulacije moramo najprej ugotoviti, katero telo uporablja 

Algodoo za izračun vztrajnostnega momenta. V okolje damo krog s polmerom 𝑟 je 1 m, ostale 

podatke razberemo s programa (slika 8), ki so naslednji: 𝐽 = 3,14 kgm2 , 𝑚 = 6,283 kg  in 

𝑆 =  3,142 m2, od koder izračunamo 𝑟 = 1,000 m.  

 

Slika 8. Podatki za objekt krog: površina (ang. Area), masa (ang. Mass), vztrajnostni moment (ang. Moment of 

inertia). 

Če po enačbi (2) iz 𝑚 in 𝑟 izračunamo 𝐽, dobimo da, je 𝐽 = 3,142 kgm2, torej Algodoo za 

izračun uporablja poln valj. Iz razmerja vztrajnostnega momenta krogle in valja 𝐽𝑘/𝐽𝑣 = 4/5 

ugotovimo, da moramo za kroglo uporabiti multiplikator 0,8. 

Naredimo še preizkus. Simuliramo kotaljenje valja in krogle po klancu brez podrsavanja (slika 

9). Zanimalo nas bo, kateri izmed obeh, valj ali krogla se bo prej prikotalil na dno klanca. 

Primerjali bomo tudi hitrost (𝑣) na dnu klanca valja in krogle, ki jo bomo razbrali z grafa 𝑣(𝑡) 

v simulaciji in jo primerjali z izračunano vrednostjo. Klanec na ravno površino postavimo pod 

kotom 45𝑜. Valj in kroglo bomo spuščali z višine ℎ, ki je 10 m.   
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Slika 9. Simulacija kotaljenja valja in krogle po klancu. En kvadrat mreže ima stranico 1 m. Višina ℎ je 10 m. 

Odčitana hitrost na dnu klanca z grafa hitrosti (𝑣) v odvisnosti od časa (𝑡) je za valj 11,4 m/s in za kroglo 11,8 m/s. 

Iz zakona o ohranitvi energije lahko razberemo, da se potencialna energija 𝑊𝑝  v začetnem 

stanju pretvori v kinetično translacijsko 𝑊𝑘𝑡 in kinetično rotacijsko energijo 𝑊𝑘𝑟 v končnem 

stanju na dnu klanca, torej je  

 𝑊𝑝 = 𝑊𝑘𝑡 + 𝑊𝑘𝑟 .   (3) 

Potencialno energijo zapišemo kot 

 𝑊𝑝 = 𝑚𝑔ℎ,  (4) 

pri čemer je 𝑔 gravitacijski pospešek. Kinetična translacijska energija je 

 𝑊𝑘𝑡 =
1

2
𝑚𝑣2. (5) 

Kinetična rotacijska energija je podana z enačbo 𝑊𝑘𝑟 = 1/2 𝐽𝜔2 , kjer je 𝜔  kotna hitrost 

kotaljenja, ki jo lahko zapišemo kot 𝑣/𝑟, 𝑣 je hitrost masnega središča. Kinetično rotacijsko 

energijo zato lahko zapišemo kot 

 𝑊𝑘𝑟 =
1

2
𝐽 (

𝑣

𝑟
)

2
. (6) 

Enačbe (4), (5) in (6) vstavimo v enačbo (3) in dobimo 

 𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑣2 +

1

2
𝐽 (

𝑣

𝑟
)

2
, (7) 

Od koder izrazimo hitrost na dnu klanca: 
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 𝑣 = √
2𝑔ℎ

(1+𝑗)
 , (8) 

kjer je 𝑗 = 𝐽/𝑚𝑟2 in je odvisen od razporeditve mase v objektu in je za valj 1/2 ter za kroglo 

2/5, kot je razvidno iz enačb (1) in (2) za vztrajnostni moment obeh teles. 

Hitrosti na dnu klanca, odčitane z grafa in izračunane po enačbi (8),  so prikazane v tabeli 1. 

Vidimo, da krogla doseže prva dno klanca in višjo hitrost kot valj ter da se rezultati dobljeni s  

simulacijo in izračunom ujemajo.  

Tabela 1. Hitrosti krogle in valja na dnu klanca, odčitani z grafa v simulaciji (𝑣𝑠𝑖𝑚) in izračunani po enačbi (8) 

(𝑣𝑖𝑧𝑟).  

 𝒗𝒔𝒊𝒎[𝒎/𝒔] 𝒗𝒊𝒛𝒓[𝒎/𝒔] 

krogla 11,8 11,8 

valj 11,4 11,4 

6 ZAKLJUČEK 

S simulacijskim okoljem Algodoo lahko v 2D ravnini izvajamo številne simulacije s področij 

mehanike, optike in nekaterih področij tekočin. Simulacijsko okolje omogoča nadzor nad 

lastnostmi posameznega objekta in okoljem. Programska oprema je primerna za uporabo pri 

pouku in omogoča konceptualni pristop k poučevanju. S simulacijo dušenega nihanja 

pokažemo, da simulacijska programska oprema upošteva interakcijo med objekti, kar lahko 

opazujemo z različnimi vzroki dušenja nihanja klade. S simulacijo prostega pada pokažemo, 

kako lahko ustvarimo pogoje, ki jih sicer pri pouku ne bi mogli doseči. V isti simulaciji 

pokažemo prosti pad brez in z zračnim uporom. Za vsak objekt, ki je del simulacije, lahko 

prikažemo graf izbrane fizikalne količine v odvisnosti od časa ali druge fizikalne količine. 

Fizikalno dogajanje prikažemo nazorno, s ponavljanjem tekov in spreminjanjem parametrov v 

simulaciji, saj se spremembe odražajo na prikazanih podatkih izbranih količin, ki jih med seboj 

primerjamo na grafih. Zaradi preslikave iz 3D prostora v 2D ravnino naletimo tudi na 

pomanjkljivosti, saj je na primer prečni prerez za valj in kroglo krog. Oba objekta imata različna 

vztrajnostna momenta. Težavo smo rešili tako, da smo uporabili napredne možnosti skriptnega 

menija. Najprej smo ugotovili, da simulacija izračuna vztrajnosti moment za valj. Zatem smo 

vrednost multiplikatorja vztrajnostnega momenta prilagodili tako, da je ta predstavljal kroglo. 

Naredili smo še preizkus s kotaljenjem valja in krogle po klancu in prikazali, da lahko s skrbnim 

načrtovanjem Algodoo uporabljamo ne le kvalitativno temveč tudi kvantitativno.   
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