
Delo na daljavo – FIZ 9 

Navodilo za 13. uro: ENERGIJSKI ZAKON IN ENERGIJSKI OBRAČUN 

CILJI:  
Spoznal/a boš: 

 dopolnjen energijski zakon, 

 znal boš pojasniti energijski obračun elektromotorja in generatorja. 
 

PONOVITEV: 
 Ponovi:  Katere oblike energije poznaš? Na kakšen način lahko telesu spremenimo obliko 

energije? Kaj nas uči energijski zakon? Kako smo ga zapisali v obliki enačbe? 

∆W = Am + Q  

Kratka razlaga: Do sedaj smo govorili samo o delu, ki ga povzroča sila in ga bomo zato sedaj 

poimenovali mehansko delo Am . Ker smo spoznali, da električni tok opravlja električno 

delo Ae,  moramo energijski zakon dopolniti. Na skupno energijo torej poleg mehanskega 

dela Am vpliva tudi električno delo Ae. Ker pa se telesa medtem, ko skoznje teče električni 

tok tudi segrevajo, večinoma to energijo oddajo v obliki toplote Q. 

NOVA SNOV: 
1. V zvezek napiši naslov: ENERGIJSKI ZAKON 

 

Dopolnjen ENERGIJSKI ZAKON:      

                                                   

    Sprememba polne energije je enaka vsoti električnega dela, mehanskega dela in toplote. 

2. V zvezek zapiši ENERGIJSKI OBRAČUN 

3. Kratka razlaga: 

Energijski obračun nam pove, kaj (A e, Am ali Q) električni vir ali porabnik prejme oziroma 

odda. Ponavadi ga ponazorimo z diagramom (v obliki pravokotnika) in enačbo. Zapis na 

levi strani pove kaj električni vir ali porabnik prejme, na desni strani pa kaj odda. 

Primer: 

a) el. generator                          

 

                         prejme  odda            prejme          odda 

 

b) elektromotor 

 

                         prejme                                                odda             prejme            odda 

∆W = A e + Am + Q 

 

A m =  A e + Q 

 

A e =  A m + Q 

 



4. V zvezek preriši  (učbenik, stran 140) primere za kolesarski dinamo, žarnico, elektromotor in 

baterijo. 

5. Primerjaj jih med seboj in v zvezek odgovori na vprašanji: 

a) V čem se razlikujeta obračuna za dinamo(generator) in elektromotor? 

b) Kakšna je razlika med obračunom baterije in ostalimi viri? Zakaj? 

UTRJEVANJE: 

Na priloženem učnem listu dopolni energijski obračun za nekatere porabnike. Dopolni diagram in 
enačbo.  

Ko boš rešitve zapisal v zvezek, si lahko ogledaš še priložene rešitve učnega lista. 


