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1 POVZETEK 

 

V naši raziskovalni nalogi smo raziskali temo električne napetosti in sicer dovod 

električnega toka do nas, morebitne poškodbe ob stiku z njim ter merili odstopanje v 

napetostih šolskih vtičnic po učilnicah na ŠCRS. Odstopanja smo nato primerjali z 

zakonsko zahtevano napetostjo v vtičnicah javnih objektov znotraj Evropske Unije. 

 SUMMARY 

 

In our research paper we explored the transportation of electrical current to our location 

and its potentially damaging effects on the human body. Furthermore, we measured the 

voltage in electrical sockets of our school classrooms, which we then compared to the 

legally recommended voltage in electrical sockets present within the public buildings 

inside the European Union. 
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2 UVOD 

 

Elektrika je fascinantno strašljiv pojav, ki prevzema tako otroke kot odrasle. Električna 

energija je vsepovsod, nad našimi glavami v daljnovodih, pod našimi nogami in tudi pod 

našimi prsti, ko uporabljamo telefone, in tudi na nas in v nas.  

 

Je temelj 21. stoletja pomanjkanje elektrike lahko popolnoma onemogoči sedanji način 

življenja tako družbe kot posameznike. Praktično se ne da več živeti brez elektrike, saj 

smo odvisni on njene uporabnosti. Postali smo odvisni do te mere, da če zmanjka 

elektrike za par ur, celoten družbeni sistem preneha delovati.  

 

Narava je elektriko našim prednikom pred milijoni let predstavila v obliki strele, mi smo 

jo pa s pomočjo našega razumevanja in znanja poiskali, naredili in zasužnjili našim 

potrebam. Namenili smo ogromna zemljišča in vložili ogromen trud v proizvodnjo te 

malokdaj vidne energije, ki nam olajšuje vse od kuhanja do gozdarstva. 

 

Tako kot smo se leta 1781 zaljubili v potencial pare in jo uporabili na vse možne načine 

od proizvodnje do transporta, to smo pozneje nadomestili z nafto, z elektriko in z 

nuklearno energijo. Potrebe po energijah in boljših napravah nas zasvojijo, a jih pozneje 

odslovimo zaradi težnje po novih, boljših napravah in virih energije. Katera bo naslednja 

takšna iznajdba je nemogoče predvideti, morda bo to antimaterija, morda pa nekakšna 

do zdaj še neodkrita iznajdba. 

 

Tema naše raziskovalne naloge je vsem znana električna energija natančneje, napetost 

v šolskih vtičnicah. Za to temo smo se odločili, saj smo generacija, ki uporabljamo  

elektriko vsakodnevno. Že od rojstva živimo z uporabo elektrike in zato smo razvili 

občudovanje in potrebo po njej. 

 

Ta raziskovalna naloga nam je najlažji način pridobitve novega znanja o elektriki, 

njenem delovanju in potovanju od elektrarne do nas, kar nas zanima.  
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4 Hipoteze 

  
Hipoteze, ki smo jih postavili ob začetku pisanja te raziskovalne naloge: 

 

Hipoteza št. 1 

 Odstopanja v napetosti v pritličju ni, ker se vodniki ne vzpenjajo in s tem ne 

izgubljajo zmogljivosti prenosa napetosti, zato bo v najnižjem nadstropju najvišja 

napetost.  

 

Hipoteza št. 2 

 V specializiranih prostorih, kot sta laboratorij in učilnica fizike, ne bo velikega 

odstopanja napetosti med tam prisotnimi vtičnicami. 

 

Hipoteza št. 3 

 Odstopanje v napetosti bomo lahko zaznali po posameznih učilnicah, ampak bo 

ta prenizka za resne poškodbe. 

 

Hipoteza št. 4 

 Odstopanje napetosti lahko zaznamo tudi znotraj enega prostora, ta je pa 

odvisna od števila vtičnic, več kot jih je, večje bo odstopanje zaradi porazdelitve 

električnega toka. 
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5 Osnove elektrike in električne napetosti 

 Kako elektrika deluje 

 

Da razumemo, kako elektrika deluje, se moramo spustiti na atomski nivo in pogledati 

gradnike vseh snovi, to se pravi protone, elektrone in nevtrone, ter interakcije med njimi.  

 

Delci v električnih poljih navzven mirujejo, takšni pojavi se imenujejo elektrostatični 

pojavi. Zaradi nepopolne izolacije in težke zadržitve naboja na telesu jih je težko meriti. 

 

Pri nekaterih atomih so elektroni ohlapno vezani, zato jih včasih izgubijo. Ti elektroni ne 

izginejo. Izgubljeni elektroni se premaknejo iz originalnega atoma na drugi atom, to 

gibanje elektronov med atomi pa ustvari električni tok. Celotno potovanje elektronov iz 

enega atoma v drugega pa poteče s pomočjo atomskega toka, ta proces pa proizvede 

električno energijo oziroma električni tok. 

 

Premikajoče se električni delci povzročajo v prostoru spremembe, ki jih je mogoče 

izkoriščati v praktične namene, npr segrevanje prevodnikov, v električnih motorjih, 

generatorjih, radiju, televiziji itn. Te pojave je možno meriti. 

 

Vrnimo se na protone in elektrone. Vsi atomi želijo biti v stabilnem stanju, nekateri 

elektrone oddajajo, da dosežejo želeno stanje, drugi jih pa sprejemajo z istim 

namenom.  

 

Vsi atomi imajo elektrone, protone in nevtrone, ampak v različnem številu. Vsak atom 

ima svojo nezapisano ravnotežje, h kateremu teži. Ta cilj je vsem skupen, to se pravi 

lov na ravnovesno stanje.  

 

Atomi to dosežejo na različne načine s povezovanjem, oddajanjem ter sprejemanjem 

elektronov. Kaj naredijo, je povsem odvisno od tega, koliko elektronov že imajo in koliko 

jih potrebujejo za ravnovesje. 

 

Atomi, ki nimajo zapolnjenih elektronskih ovojnic, iščejo proste elektrone, da zapolnijo 

manjkajoča mesta, ti atomi so pozitivno nabiti ioni, saj imajo več protonov kot 

elektronov.   

 

Prosti elektroni, ki jih nekateri atomi oddajo, iščejo atome, na katere se lahko vežejo. Ko 

enkrat najdejo primeren atom, se nanj vežejo in postanejo njegov sestavni del. To 
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prehajanje elektronov skozi atome je osnova za nastajanje električne energije, ki se 

meri v joulih. 

 

Električna energija je pravzaprav energija, ki se sprošča z gibanjem električnih delcev, 

to gibanje se tudi imenuje električni tok. V bistvu je električni tok usmerjeno gibanje 

električnih delcev. Smer toka določimo z gibanjem pozitivnih električnih delcev. 

Negativni delci se pretakajo v nasprotno smer kot teče sam tok. 

 

V kovini deluje prenos električnega toka tako, da se prosti elektroni zaletavajo ob 

kovinske katione zaradi česar se jim neprestano spreminjata hitrost in smer. Na principu 

tega deluje gibanje elektrike po cikcakastih poteh, pot teh delcev, ni premo sorazmerna 

kar se na zunaj ne vidi. Električni tok merimo v amperih (A). 

 

Električni tok povzroči v okolici spremembe kot so: segrevanje prevodnika, skozi 

prevodnik se skupaj z električnim tokom prenaša snov, v okolici se pojavi magnetno 

polje, ki deluje na gibajoče se električne delce... 

 

Električni tok v žici je pravzaprav tok elektronov. Če skozi presek žice teče tok I, bo v 

času t skozi ta presek stekel naboj e, ki je: 

𝑒 = 𝐼𝑡 

Enačba nam pove, da pri toku 1 A steče vsako sekundo naboj e =1 AS. 

 

Glede na vrsto snovi, njeno dolžino in debelino se spreminja velikost upora. Upor 

vodnika je premo sorazmeren z dolžino prevodnika in obratno sorazmeren s presekom 

vodnika.                                                   𝑅 = 𝜁
𝑑

𝑆
 

ja 
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 Zgodovina nastanka 

 

Verjetno je prva stvar, ki vam pade na pamet ob pomisleku na elektriko, legendaren 

eksperiment Benjamina Franklina z zmajem in ključem. Mogoče pa skorajda teatrične 

predstave, zmožnosti električnega toka v 19. stol., v katerih so s hitrim sunkom 

električnega toka povzročili reakcije mišic v že mrtvih osebkih. Navidezno reanimiranje 

mrtvih je zajelo domišljijo množic in se manifestiralo v najbolj slavni pošasti vseh časov, 

Frankensteinu. 

 

Seveda kot ponavadi lahko tudi pri elektriki omenimo Grke. Talos iz Mileta, antični grški 

filozof, je okrog leta 600 p. n. š. opisal obliko statične elektrike izredno preprostega 

izvora. Opazil je, da če kožuhe drgnemo ob različne predmete, kot je na primer jantar, 

povzročimo vezanje in privlak med njimi. 

 

Prva znana raziskava na temo elektrike je potekla v Angliji. Fizik Wiliam Gilber je leta 

1600 izdal delo De magnete, Magneticisique Corporibus. V njem je razložil leta svojih 

raziskav in eksperimentov na temo elektrike in magnetizma. Skoval je pa tudi besedo 

elektrika.  

 

Gilbert je povzročil veliko zanimanje za elektriko. Sledili so mu Otto von Guericke, 

Charles Francois Du Fay in Stephen Gray. 

 

 Otto von Guericke je prvi dokazal, da je obstoj vakuma možen. To je bilo ključno 

za številne nadaljnje raziskave. Leta 1660 je izumil napravo, ki je proizvajala 

statično elektriko, prvi generator električne energije. 

 

 Charles Francois Du Fay je leta 1733 odkril, da elektrika pride v dveh oblikah, ki 

ju je poimenoval resinous in vitreous. Torej v negativni in pozitivni obliki. 

 

 Sledil mu je pa Stephen Gray, ki je leta 1729 odkril princip prevoda električnega 

toka. 

 

Zelo pomemben izum, ki je bil popolnoma naključen, je Leyden Jar. Je naprava ki 

shrani in sprosti električni tok. Izumljen je bil istočasno leta 1745 v Nemčiji in na 

Nizozemskem. Za izum sta odgovorna Edwald Chirstian Von Kleist in Pieter van 

Musschenbroek. 
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Ben Franklin je odkril, da sta elektrika in strela eno in isto s prej omenjenim 

eksperimentom zmaja, ključa ter Leyden Jara. Izumil je tudi strelovod, ki je bil prva 

praktična zaščita pred strelami. Ampak to je bil samo začetek. 

 

Anglež Henry Cavendish je leta 1747 začel meriti prevodnost elektrike skozi različne 

materiale. Odkril je, da nekatere snovi zelo dobro prevajajo električni tok druge pa sploh 

ne. Snovi, ki ni prevajajo električnega toka je imenoval izolatorji. 

 

Italijan Luigi Galvani je leta 1786 predstavil reakcijo mišic, natančneje živčevja, na 

sunke elektrike. To je dosegel tako, da je skozi mišice žab spustil elektriko, te so nato 

poskočile. To navidezno reanimacijo mrtvih osebkov so pozneje uporabljali v posebnih 

morbidno fascinantnih predstavah z obešenimi zločinci namesto žab. 

 

Njegov prijatelj ter sorojak Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta je leta 1800 

izumil baterijo, je najpomembnejši izum za poznejši prenos elektrike. Po njem se tudi 

imenuje enota za električno napetost volt. 

 

Andre Marie Ampere iz zgodnjega 19 stoletja je najbolj znan po enoti amper, katero je 

definiral s pomočjo magnetne sile med vzporednima vodnikoma po katerih teče tok. 

Ukvarjal se je z razlago medsebojne povezave električnih in magnetnih pojavov. 

 

Raziskovanje Josepha Henryja  je bistvenega pomena, saj je navdihnil številne 

znanstvenike. Ukvarjal se je z magneti. Ugotovil je, da če okrog magneta navijemo žico, 

povečamo moč samega magneta. Bil je prvi, ki je izumil magnet zmožen dvigovanja 

1587 kilogramov. S tem je dokazal koristnost magnetov in odprl vrata bodočim 

eksperimentom.  

 

Ogromen prelom je pomenil izum telegrafa. Sama beseda telegraf prihaja iz grščine, 

tele namreč pomeni daleč in grapho pisati. Prve poskuse prenosa sporočila z elektriko 

sta izvedla Joseph Henry in William Sturgeons, ti poskusi so bili neuspešni. Sam 

telegram je pa izumil Samuel Morse leta 1832. Telegram je bil prelom v komunikaciji, ki 

je bistveno povezal svet, ki je še vedno deloval na fizični medčloveški komunikaciji. 

 

Elektrika je tudi omogočila razvoj v transportu. Prve električne avtomobile so izumili že 

leta 1835 in 1851. Zanj sta odgovorna Thomas Davenport in Charles Grafton Page. Ti 

avtomobili niso bili uspešni, saj je bila cena baterij previsoka.  

 

Najbolj očitna uporaba električnega toka je zagotovo razsvetljava. Leta 1878 je Charles 

Brush uspel, kjer je drugim spodletelo in izumil prvi delujoč način razsvetljave. Največji 

problem njegovega sistema je bil ta, da so bile luči povezane med seboj, tako da je tok 
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tekel od ene do druge. To je pomenilo, da ko je ena žarnica prenehala delovati, so tudi 

vse ostale ugasnile. Pozneje so se še drugi ukvarjali s problemom razsvetljave, najbolj 

znan je Thomas Edison, v čigar raziskovanje se bomo poglobili na naslednji strani. 

ja 
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 Prispevek Thomasa Edisona 

 

O elektriki je nemogoče govoriti, brez da omenimo Thomasa Edisona ter Nikolo Teslo.  

Thomas Edison je največji ameriški izumitelj, mož ki je hkrati podaril ogromno dobrega 

svetu in zatrl mogoče najbolj vizionarnega fizika vseh časov Nikolo Teslo, ker je ta 

ogrožal njegov zaslužek.  

 

Skozi svoje življenje je iznašel 1093 izumov, vseh ne bomo opisovali. Osredotočili se 

bomo le na dva, žarnico in njegov dinamo. 

 

Že pred Edisonom so poskušali nekateri znanstveniki izumiti električno razsvetljavo za 

uporabo v domovih. Ugotovili so, da žarnice polnjene z zrakom počijo, saj se zrak 

segreje, razširi in že sam tlak jih raznese, saj steklo ni sposobno zdržati tako velikega 

pritiska. Zato so jih polnili z žlahtnimi plini. Ampak še vedno je bila težava z žarečo 

žičko, ne glede na material niso dovolj dolgo zdržale.  

 

Edison je ugotovil, da je treba namesto kovinske žičke uporabiti žičko iz karbona. Kot 

zanimivost naj omenimo, da so bili ena izmed mnogih snovi, s katerimi so poskušali 

nadomestiti kovinske žičke, človeški lasje.  

 

Leta 1879  je Edisonu uspelo narediti žičko iz karbona in žarnico, ki je gorela 40 ur. Ob 

tem prelomu je rekel “I know I can make it burn a hundred” torej “vem da lahko 

povzročim da gori 100”, 100 ur seveda. Naslednji korak je bil novi filament, in sicer 

filament iz koščkov bambusa. Te nove žarnice so bile zelo trpežne in so izredno dolgo 

gorele v primerjavi s prejšnjimi modeli, kot zanimivost naj omenimo eno izmed 

Edisonovih žarnic v Livermoru v Californiji, ki gori skoraj neprestano že od leta 1901. 

Gasilski dom, v katerem je obešena, ima celo internetno stran, na kateri lahko vidimo 

goreti prav to žarnico. Ogledate si jo lahko na http://www.centennialbulb.org/photos.htm  

 

Edisonov dinamo je pomenil prelom v proizvodnji električne energije. Bil je eden izmed 

čudes pariškega Električnega Ekspozeja leta 1881. Sam dinamo je ogromna naprava 

za proizvajanje elektrike, s pomočjo parnega stroja se namreč znotraj naprave obračajo 

mehanizmi, ki proizvajajo električno energijo. 

 

Ta izum je omogočil masovno proizvodnjo elektrike in bil temelj za poznejše 

elektrificiranje domov. 

 

 

http://www.centennialbulb.org/photos.htm
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 Kaj je izmenični tok 

 

Izmenični ali periodični tok je v času se spreminjajoč tok, njegova jakost prehaja prek 

ničle izmenično iz pozitivne v negativno vrednost. Za lažjo predstavo lahko uporabimo 

analogijo bata v kvadratni kadi. V primeru ko se bat premakne gor potisne vodo v eno 

smer, z zamahom bata navzdol, pa voda potuje v obratno smer. Ob koncu potovanja 

curkov vode, se ta zaletita in sprostita energijo, podobno deluje izmenični tok. 

 

Izmenični tok ni enak spremenljivemu, saj imamo pri njem opravka tako s 

spreminjanjem smeri kot amplitude, pri slednjem pa z vsemi vrstami električnega toka, 

ki se spreminjajo poljubno in ne le periodično.  

 

Ta tok se danes uporablja po celem svetu za delovanje vseh porabnikov, kot so:  

žarnice, motorji in različni napajalniki. Ti napajalniki pretvarjajo izmenični tok v stalnega, 

kar napaja praktično vse elektronske naprave. 

 

Ampak ni bilo vedno tako. Med leti 1870 in 1880 so številni izumi povzročili neenotnost 

v boljši uporabnosti za širšo potrošnjo med izmeničnim in enosmernim tokom.  

Edison je bil zagovornik enosmernega toka in je gradil elektrarne za enosmerni tok. 

Nikola Tesla pa je delal poskuse na izmeničnem toku, svoje patente je pozneje prodal 

Georgu Westinghouseu. 

 

Prednost izmeničnega toka je bila ta, da ga je bilo lahko pretvoriti v visoko napetost s 

transformatorji in jo prav tako tudi znižati. Edison je predlagal gradnjo manjših elektrarn 

tam, kjer je bilo potrebno enosmerni tok pretvoriti v visoko napetost, a to se finančno ni 

splačalo.  

 

Pomembno je tudi omeniti, da enosmerni tok ni zmožen prepotovati več kot 3,2 km.  

Kljub Edisonovemu trudu, da s kampanjo zaničevanja uniči uporabo izmeničnega toka, 

je ta na koncu zmagal. 

 

Leta 1891 je Internacionalen Elektro-tehnični Eksibit v Frankfurtu pokazal moč 

izmeničnega ali AC toka, kar je prepričalo predstavnike General Electric, da pričnejo 

investirati v AC tehnologijo. S tem so raziskave z izmeničnim tokom postale uspešnejše 

in elektrarne z enosmernim niso bile več aktualne. 
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 Prispevek Nikole Tesle 

 

Nikola Tesla je bil genij in vizionar, že v 19. stoletju je predvidel izum mobilnih telefonov.  

Bil je obseden z elektriko in njenim prenosom. Želel je vsem omogočiti dostop do nje, 

brez kablov in žic, ampak z ogromnimi stolpi, ki bi oddajali elektriko kar v zrak. 

 

Njegov projekt World Power System naj bi bil magnum opus njegove kariere, a mu je 

zmanjkalo denarja. Na žalost nikoli ni mogel izpeljati svojih mnogih načrtov, pogosto so 

mu ideje in izume ukradli drugi, tudi nesoglasja z Edisonom so mu večkrat onemogočila 

delo. 

 

Čeprav je Thomas Edison velikokrat zatrl njegovo delo, je Nikola Tesla nadaljeval svoje 

raziskovanje na tem področju in sodeloval pri zmagi izmeničnega toka nad enosmernim. 

 

Njegov prispevek AC (ang. Alternating current oziroma izmeničnemu toku) toku je prišel 

v obliki malega motorja. Ta se je imenoval Teslin induktorski motor, ki je omogočil 

delovanje AC sistema, saj je s pomočjo magnetov povzročil potovanje elektrike v dve 

smeri hkrati. To je zagotovilo možnost večje napetosti električnega toka, kar je 

pomembno za prenos elektrike na dolge razdalje. Ta izum je pomenil konec 

razmišljanja o gradnji elektrarn na enosmerni tok. Zgodba o izumu pa je takšna: nekega 

dne se je Tesla sprehajal po parku in dobil idejo za motor, zgrajen iz magnetov, ki bi 

električnemu toku omogočili višjo napetost in ga poslal v dve smeri hkrati. To idejo je 

Tesla narisal kar z vejo v pesek. 

 

Induktorski motor se danes priznava kot ena izmed najpomembnejših iznajdb vseh 

časov. Omogočil je prenos elektrike čez veliko večje razdalje z večjo napetostjo. 
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 Napetost, merjenje napetosti in izgube ob  

vzpenjanju 

 

Električna napetost je razlog, da električni tok sploh teče po električnem krogu. Je 

gonilo elektrike, ki ji omogoča premikanje na daljše razdalje in daje moč.  

 

Električna napetost je premo sorazmerna z delom ločevanja in obratno sorazmerna z 

množino ločene energije. Napetost med dvema mestoma električnega polja je delo, ki je 

potrebno za prenos elektrike od enega mest do drugega. 

𝐴𝑒 = 𝑈𝑒 = 𝑈𝐼𝑡 

𝑈 = 𝜑2 − 𝜑1 

 

Za lažjo predstavo si zamislite sod z vodo, ki ima iz dna speljano cev. Voda znotraj 

soda predstavlja nakopičen naboj, da se ta voda zbere v sodu je potrebno delo, ki 

ustvari zalogo vode, kot to naredi ločilni naboj v bateriji. Več kot bo vode v sodu večji bo 

pritisk in voda, ki bo pritekla skozi cev bo imela posledično večjo energijo. Ta pritisk pri 

sodu polnem vode je po delovanju enak električni napetosti. Se pravi, da večja kot je 

napetost več toka bo steklo iz izvira.       𝑈 = 𝐼𝑅 

 

Tako kot je pri primeru s sodom omejitev pretečene vode glede na velikost cevi lahko 

pri električnem toku to razložimo z Ohmovim zakonom. Kot je zapisan zgoraj. 

 

V praksi to pomeni, da če imamo 12 voltno baterijo, katere odpor je 2 ohma bo trenuten 

tok 6 amperov.  

 

Električno napetost merimo z merilnikom napetosti, voltmetrom. Ta pa meri napetost na 

porabniku ali izviru. Voltmeter deluje na principu magnetnih učinkov električnega toka. 

Voltmeter se veže v električno vezje vzporedno med točkama, kjer želimo izmeriti 

napetost. To napravo smo tudi mi uporabili pri raziskavi in jo bomo v zadnjem delu tudi 

predstavili. Enota za merjenje električne napetosti je volt (V). Napetost znotraj izvira se 

pa imenuje gonilna sila. 
 

Nekomu, ki ne ve skoraj nič o elektriki, se zdi samoumevno, da elektrika ob vzpenjanju 

izgublja moč in napetost, sicer ne veliko ampak še vedno vsaj malo. Takšnega mišljenja 

smo bili tudi mi ob začetku pisanja raziskovalne naloge. Ali to drži bomo videli v 

nadaljevanju pri naših meritvah. 
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6 Prenos elektrike do nas 

 

Prenosne linije so sklopi žic, imenovani vodniki, ki prenašajo električno energijo iz 

proizvodnih naprav v postaje, ki dobavljajo električno energijo strankam. Pri proizvodni 

napravi se električna napetost "poveča" na več tisoč voltov s transformatorjem in se 

prenese na daljnovod. Na številnih postajah na prenosnem sistemu transformatorji 

znižajo napetost do nižje napetosti in jo prenesejo na distribucijske linije, te pa  

prenašajo napetost na kmetije, v domove in v podjetja. Vrsto prenosnih konstrukcij, ki 

se uporabljajo za katerikoli projekt, določajo značilnosti poti daljnovoda, vključno s 

terenom in obstoječo infrastrukturo. 

 

Tipične strukture daljnovodov: 

  

● Visokonapetostni (230 kV, 345 kV, 500 kV) 

 

Visokonapetostni sistem je na splošno sestavljen iz 230 kV in 345 kV sistemov.                        

Obstajata tudi dve enosmerni tokovni liniji, ena od 400 kV in ena od 500 kV. 

Konstrukcije so v glavnem jeklene ali leseni H-okvirji. 

 

● Nizkonapetostni 

 

161 kV in 115 kV sistemi so odgovorni za prenos napetosti iz večjega prenosnega 

sistema in proizvodnega objekta. Nekateri veliki industrijski odjemalci se lahko napajajo 

neposredno iz 161 kV in 115 kV sistemov. 

  

161 kV in 115 kV konstrukcije so običajno med 22 in 30 metrov visoke eno stebrne 

konstrukcije. 

 

69 kV preko 23 kV sistemov prenesejo moč na distribucijske postaje. Ti tudi zagotavljajo 

povezavo z nekaterimi bolj odmaknjenimi redkeje poseljenimi območji. Mnogi manjši 

porabniki v bolj odmaknjenih območjih prejmejo napetost neposredno iz teh sistemov. 

Konstrukcije so običajno eno stebrne, zgrajene iz lesa ali jekla, ki segajo od 15 do 20 

metrov visoko. 
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Slika 2: Stolpi 
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Slika 3: Elektrarna 
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od 2400 do 4200 voltov za                          porabnikom, prenašajo električno 

    vodenje težkih strojev.                             energijo na transformatorje, ki zmanjšujejo 

Na objektu imajo običajno svojo postajo.     moč na 230 voltov za uporabo v šolah,                            

k                                                                      kmetijah, malih kmetijah in podjetjih 

                                   

                         

 
Slika 4: Transformatorji 
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Na Elektro Celje d. d. smo zaprosili za slike dovoda elektrike do ŠCRS, odziv je bil 

takojšen in po našem mnenju zadostuje razlagi dovoda električne energije do kraja 

naših meritev. Te slike lahko vidite na naslednjih dveh straneh. 

 
Slika 5: Transformator 
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Slika 6: Transformator 2 

 
Slika 7: Transformator 3 



Žan ŠPRAJC, Jan HARTL, Aljaž KNEZ: ODSTOPANJE NAPETOSTI V ŠOLSKIH VTIČNICAH, 

Raziskovalna naloga, ŠCRS, 2017/2018                                                                                     

                                                                                

23 
 

7 Učinki elektrike na telo 

 Reakcija mišic 

 

Električni udari so posledica prehoda električnega toka skozi telo. Pri dojenčkih in 

majhnih otrocih so posledica igranja z električnimi pripomočki ali vrvicami, pri starejših 

ljudeh pa se zgodijo pri raziskovanju električnih sistemov ali ob napačni uporabi 

električnih naprav ali orodij. 

 

Izredno zanimiva reakcija mišic je stisk oziroma nezmožnost izpustitve vira električnega 

toka. Elektrika sama prevzame naše živčevje in ga zamrzne v takšni poziciji, kot ga 

najde. Zato nekdo, ki je prišel v kontakt z elektriko, ni zmožen izpustiti vira. Edina 

rešitev je ud, ki je v kontaktu z virom udariti z neprevodnim predmetom dovolj močno, 

da prekinemo stik z virom. 

 

Ponesrečenec, ki je utrpel električni udar, ima lahko zelo malo zunanjih poškodb in 

neočitne notranje opekline. Opekline so običajno najhujše na kontaktnih točkah z 

električnim virom. Roke, pete in glava so običajne te kontaktne točke. Možne so tudi 

druge poškodbe, če je bil osebek zaradi močnih mišičnih kontrakcij vržen od 

električnega vira. Ponesrečenec ima lahko notranje poškodbe, še posebej, če začuti 

kakršnokoli težko dihanje, bolečine v prsnem košu ali bolečine v trebuhu. Pri otrocih je 

tipična poškodba opeklina v ustih, ki je posledica grizenja električnega kabla, pojavijo se 

tudi opekline na ustnici. Območje ima rdečo ali temno rdeč videz. 

 

Kratki nizkonapetostni udari, ki ne povzročijo simptomov poškodb ali opeklin kože, ne 

potrebujejo oskrbe. Vendar je priporočeno, da se ob slabem napetostnem šoku starši 

posvetujejo s svojim družinskim zdravnikom, če ima otrok kakršnokoli opazno opeklino 

kože, kakršnokoli otrplost, mravljinčenje ali okvaro vida, sluha ali težav z govorom, ne 

glede na to, kako blage so posledice. 
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 Poškodbe možganov kot posledica stika z 

električnim tokom 

 

V bližnji preteklosti in tudi v sodobnosti velja prepričanje, da stimulacija možganov z 

elektriko izboljša delovanje možganov in celo odpravi odvisnosti. Nekateri so bili in so 

še vedno prepričani, da stimulacija možganov z električnim tokom odpravi 

homoseksualnost. So tudi primeri ljudi, ki jih je zadela strela, z izjemnimi sposobnostmi 

razvitimi spontano po nesreči z elektriko. Rezultati teh poskusov so sporni, saj lahko 

večino “izboljšav” in “popravkov” pripišemo bonbon/palici efektu vseh živih bitij, pri 

katerem se ob ponavljajoči negativni stimulaciji začnejo drugače vesti v želji po nagradi. 

 

Možgani so sicer eden izmed najbolj občutljivih organov v naših telesih, so pravzaprav 

mi, saj je naša osebnost shranjena v frontalni lobi (ang. Frontal Lobe, lat. Lobus 

Frontalis), predfrontalni cortex (ang. Prefrontal Cortex, lat. Cortex praefrontalis) nam 

omogoča vest in je unikaten v živalskem kraljestvu, insularni cortex (ang. Insular Cortex, 

lat. Cortex insularis) nam omogoča zavest itn. To je organ z največ dela in funkcij v 

telesu, zato je že nekako samoumevno, da ima kakršnakoli poškodba tega organa in 

igranje z njim grozljive posledice. 

 

Poškodbe možganov kot posledica udara električnega toka so hude in ireverzibilne. Šok 

z visoko napetostjo ali strela lahko povzroči poškodbo živčnega sistema in prizadane 

motorične sposobnosti osebka. 

 

Poškodbe možganov in hrbtenice se lahko zgodijo brez sprememb v krvnih celicah, 

poškodbe so direkten rezultat prehoda elektrike skozi telo. 

 

Možne posledice šoka z električnim tokom na možgane so: 

- amnesia 

- paraliza udov 

- slepota 

- razvije se lahko Parkinsonova bolezen 

- poškodbe živčevja 

- izguba zavesti 

- možganska kap 

- nezmožnost tvorjenja novih spominov 

- sprememba osebnosti 

- izguba sposobnosti govora 

- vegetivno stanje osebka 

- smrt 
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 Zaustavitev srca 

 

Srce je najbolj obremenjen organ v našem telesu, črpa in potiska kri po žilah, jo pretaka 

po zapletenih srčnih kanalih in obogati s kisikom iz pljuč. Je v pogonu od  razvoja v 

maternici do momenta ko umremo. Njegovo delovanje ogroža zamašitev žil, redka 

srčna obolenja, ki tanjšajo žile ali pa povzročajo nepravilni ritem in drugi zunanji faktorji, 

ki so pogosteje kot posledica naših nespametnih prehranjevalnih in drugih navad. 

 

Torej vsakršna motnja bitja srca je lahko smrtonosna. Električni tok lahko povzroči  

iregularno ali prehitro bitje srca, v skrajnih primerih celo zaustavitev. 

 

Ob prenosu toka od 50 do 60 Hz skozi naš trup pride do fibrilacije. Ta fibrilacija izbije 

srce iz normalnega ritma bitja. Če se to takoj ne uredi z defibrilacijo, je lahko smrtno 

nevarno, saj se srčne mišice začnejo gibati po svoji lastni volji.  

 

Točna napetost, ki povzroči zaustavitev človeškega srca je povsem odvisna od točke 

stika z virom električne napetosti pa tudi snovi, skozi katero se tok prebije, suha koža je 

npr. manj prevodna kot mokra. Zelo pomemben faktor je tudi zgradba in velikost 

osebka, ki je žrtev malomarnega ali nespametnega vedenja okoli elektrike.  

 

Za zaustavitev srca je dovolj že udar toka 200 miliamperov (mA), kar se zdi zelo malo, a 

je dovolj.  

 

Pomembno je omeniti, da nas ne ubije električna napetost, ampak električni tok. 

Napetost pomeni samo, koliko toka je zmožnega preiti skozi naše telo, torej večja 

napetost (nad 30 V) pomeni več toka in hujše poškodbe tako srca kot drugih vitalnih 

organov. 
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 Potencialne poškodbe telesa kot rezultat stika z 

električnim tokom 

 

Skozi celotno raziskovalno smo naštevali poškodbe, do katerih pride zaradi stika z 

električnim tokom. Še vedno nas preseneča, kako briljantno neumni smo ljudje, dnevno 

se obdajamo z elementi in naravnimi danostmi, ki ogrožajo naše življenje, a ga zaradi 

naših iznajdb olajšujejo in izboljšujejo.  

 

Posledice stika človeških teles z električnim tokom so: 

- človek se lahko sesuje 

- človek omedli od šoka 

- drastične kontrakcije mišic (med drugim tudi krči) lahko vodijo do zlomov kosti in 

dislokacije sklepov 

- respiratorni sistem je lahko paraliziran 

- uničenja tkiva v vstopni in iztopni točki elektrike 

- opekline 

- potencialna edema in napihovanje mišic 

- padec krvnega tlaka 

- sprostitev mioglobina in posledična odpoved ledvic 

- fibrilacija srca 

- zaustavitev srca 

- amnezia 

- paraliza udov 

- slepota 

- razvije se lahko Parkinsonova bolezen 

- poškodbe živčevja 

- izguba zavesti 

- možganska kap 

- nezmožnost tvorjenja novega spomina 

- sprememba osebnosti 

- izguba sposobnosti govora 

- vegetivno stanje osebka 

- smrt. 
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 Vloga električne napetosti pri poškodbah 

 

Kot smo že prej ugotovili, je električna napetost gonilo električnega toka. Deluje kot 

višinska razlika pri vodi. Če imamo potok visoko v gorah, bo ta tekel po gori navzdol v 

dolino hitreje, kot pa če je potok sredi ravnine in samo vijuga po njej, glede na isto 

časovno enoto seveda. Po gorskem potoku bo več vode steklo od točke A do točke B 

kot pa pri dolinskem potoku, spet v isti časovni enoti. 

 

Isti princip lahko uporabimo pri električni napetosti kljub temu da se elektrika premika 

veliko hitreje kot pa voda ne glede na zgoraj podane pogoje, večja napetost pomeni 

pretok večjega števila toka kot pa sicer. 

 

Kar nas poškoduje, onesposobi in tudi ubije je prav tok, kateri je vzrok za poškodbe, 

ampak tok in napetost gresta z roko v roki, rečemo lahko, da toka brez napetosti 

preprosto ni. 

 

Iz zgoraj povedanega lahko sklepamo, da večja kot je napetost, več toka lahko preide in 

več kot toka preide hujše in obsežnejše so poškodbe. Vse napetosti nad 30 V so 

nevarne in lahko povzročijo hude poškodbe. Obsežnost katerih je pa odvisna od 

količine toka, ki preteče skozi osebek 

 

Iz tega lahko sklepamo, da ima električna napetost izredno pomembno vlogo pri 

poškodbah, saj brez nje tok sploh ne more teči in do poškodb ne more priti. 

 

Na naslednji strani pa sledi tabela učinkov različnih količin toka na človeško telo, ki zelo 

dobro ponazarja kako malo toka je potrebno za katastrofalne poškodbe. 
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 Potrebna napetost in tok za resne poškodbe  

 

Že tok z 100 mA je lahko smrtonosen če pride v kontakt z občutljivimi deli telesa. 

Omembe vredno je tudi, da so moški sposobni prenesti večji tok zaradi večjih teles. 

 

Na temo nevarnosti toka je bilo sestavljenih že več tabel vse so identične, vse temeljijo 

na miliamperih. Kljub temu, da je osnovna enota za tok A smo v tabeli uporabili mA za 

lažji pregled. 

 

Primer takšne tabele, ki prikazuje povezavo med tokom in poškodbami. 

 
 

Tok I (mA) Reakcija 

1  Rahlo žgečkanje. 

5  Rahel šok, moteče ampak neboleče, 
večina ljudi je sposobna izpustiti vir, 
ampak obstaja možnost za nekontrolirano 
premikanje in poškodbe. 

6-25 (ženske) 
9-30 (moški) 

Boleč šok, izguba kontrole nad mišicami, 
težko ali nemogoče izpustiti vir. 

50-150  Zelo boleč šok, respiratorne težave in 
prekinitev dihanja, hude kontrakcije mišic, 
možna smrt. 

1000-4300 ali 1-4,3 ampere Fibrilacija srca, kontrakcije mišic, 
poškodba živčevja, verjetna smrt. 

10000 ali 10 amperov Srčni infarkt, hude opekline, smrt zelo 
verjetna. 

Tabela 1: Tok in njegov učinek na človeško telo 
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8 Zakonodaja o električni napetosti 

 Zakonsko zadana višina električne napetosti v RS 

 

Preiskali smo več sto strani zakonodaje o elektriki, njeni inštalaciji, zaščiti pred njo in 

tudi številne pravilnike v zvezi z električarstvom. Ugotovili smo, glede na vse 

dokumente, do katerih smo se uspeli dokopati, da točno določene dovoljene višine 

električne napetosti v vtičnicah preprosto ni. Enkrat je bilo omenjeno, da ne sme 

presegati 250 V, ampak še vedno je zakonodaja na to temo ohlapna. 

 

Ta podatek smo zasledili v    

 Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in 

elektronski opremi (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)    in sicer v 3. členu 

(opredelitev izrazov) kot 10. točko tega člena. 

 

Še eno omembo zahtevane napetosti v vtičnicah smo našli v  

 Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o 

pogojih za njegovo izvajanje   in sicer v 16. členu (ureditev merilnega mesta) kot 

dodatek 4. točki tega člena, ki  pravi, da je zadana napetost 220 V. 

 

V virih so navedene točne strani PIS-a, kjer smo te pravilnike našli, in tudi dan najdbe 

teh zakonov. 

 

Ker je podatek, da je priporočena višina električne napetosti v vtičnicah izven 

industrijske uporabe v RS 250 V, se bomo naslonili na evropski zakon, ki pravi, da naj bi 

bila napetost izven industrijskih obratov 230 V. 
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 Zakonsko zadana višina električne napetosti v EU 

 

Pričakovali bi, da bo vsaj EU imela točno pred pisano višino napetosti v vtičnicah izven 

industrijske uporabe, saj ima EU zakone o praktično vsem. Ampak ni tako, EU ima prav 

tako kot RS zelo ohlapne zakone na to temo. Zasledili smo podatek, da je priporočena 

napetost 230 V kar je 20 V pod slovensko vrednostjo. 

 

Ta podatek smo zasledili v   

 Low Voltage Directive 2014/35/EU  Guidelines: Electrical equipment designed for 

use within certain voltage limits  na 65. strani pod  Annex VII: Examples of 

products within or outside the scope of LVD.  

 

V tej tabeli so podane tudi višine zahtevane napetosti v vsaki izmed teh pripomočkov 

med drugim tudi v vtičnicah, pri katerih piše >>Socket outlets 230 V for domestic use<<. 

Iz tega zapisa je razvidno, da je predvidena napetost v vtičnicah izven industrijske rabe 

230 V. Seveda pod vtičnice izven industrijske rabe spadajo šolske vtičnice. 

 

Ta dokument in omenjeno tabelo lahko prav tako kot zakone RS najdete v virih, skupaj 

z dnevom ogleda. 

 

Glede na to, da je slovenska vrednost postavljena tako pri 250 kot pri 220 V bomo 

uporabili v naši raziskovalni nalogi 230 V kot osnovno vrednost za primerjavo 

odstopanja.    
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9 Naše meritve 

 Kje smo jih izvedli 

 

Vse meritve smo izvedli na Šolskem Centru Rogaška Slatina v vseh treh nadstropjih 

šole. Meritve so potekale v 14 učilnicah.  

 V pritličju smo merili napetost v učilnici: DRU 

 V prvem nadstropju smo merili napetost v učilnicah: DRU1, SLO1, MAT1, FIZ, 

KEM in BIO, ki sta povezani, ter LAB 

 V drugem nadstropju pa smo merili napetost v učilnicah: TJA2, SLO2, REF, 

RAČ, MAT2, DRU2 

 

Sledijo skice učilnic z lokacijami vtičnic, kjer smo merili: 

  
Slika 8: Skice 

         
                                                                                                                          Slika 9: Skice 2 



Žan ŠPRAJC, Jan HARTL, Aljaž KNEZ: ODSTOPANJE NAPETOSTI V ŠOLSKIH VTIČNICAH, 

Raziskovalna naloga, ŠCRS, 2017/2018                                                                                     

                                                                                

32 
 

 Kako smo izvedli meritve 

 

Merili smo 5 dni zaporedoma, od četrtka 22. 1.2018 do srede 28. 1. 2018, brez vikenda 

seveda.  

 

Meritve so potekale trikrat na dan, pred poukom, med poukom in po pouku. 

Meritve pred poukom so bile izvedene med 7. in 8. uro, med poukom od 11. do 12. ure 

in po pouku med 13. in 14. uro. 

 

Šli smo po prej omenjenih učilnicah in izmerili napetost v vsaki vtičnici, ki je bila 

dostopna in delujoča. Prvi dan meritev smo naredili skice učilnic in vtičnic, po katerih 

smo se ravnali in poskrbeli, da merimo vedno iste vtičnice. 

 

Ideja za merjenjem pred poukom, med in po njem je ta, da se vidi nihanje napetosti 

skozi dan, podrobnejša razlaga samih meritev sledi v nadaljevanju pri predstavitvi 

samih meritev in povprečij glede na prostor, nadstropje, del dneva, in skupne povprečne 

napetosti skozi ves dan. 
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 Voltmeter 

 

Voltmeter je naprava za merjenje električne napetosti. Deluje na osnovi magnetnih 

učinkov električnega toka.  

 

Na natančnost merjenja z digitalnim voltmetrom vpliva več različnih dejavnikov, kot so 

temperatura, vhodna upornost v enosmernih krogih, nadomestna upornost, oziroma 

impedanca v izmeničnih tokokrogih, ravno tako na meritev vpliva napajalna napetost 

voltmetra, katera napaja elektronsko vezje za samo delovanje instrumenta. Impedanca 

je merilo za lastnost vezja, ki nam pove koliko vezje omejuje tok, kadar tok ni v fazi z 

napetostjo, predvsem pri kapacitivnih in induktivnih vezjih v izmeničnih tokokrogih. 

 

Notranji upor merilnika toka in napetosti (ampermeter, voltmeter) prevaja električni tok 

zato ima električni upor, ki ga poimenujemo notranji upor merilnika. Notranji upor 

ampermetra je majhen želeli bi, da bil neskončno majhen, medtem ko pri voltmetru 

imamo veliki notranji upor, saj želimo, da skozi voltmeter ne teče električni tok. 

 

Manj dragi voltmetri imajo pogosto vhodno upornost glede na 10 MΩ. Natančni pa imajo 

lahko vhodne upornosti 1 GΩ ali višje za nižje napetosti (na primer manj kot 20 V). Da bi 

zagotovili, da je natančnost voltmetra znotraj dovoljenih odstopanj proizvajalca, ga je 

treba občasno kalibrirati glede na napetostni standard.  

                                                                                                                                   

Digitalni voltmeter meri nepoznano vhodno napetost s pretvorbo napetosti v digitalno 

vrednost in nato prikaže napetost v številčni obliki. Digitalni voltmetri so po navadi 

zasnovani okrog posebne vrste analogno-digitalnega pretvornika, imenovanega 

integrirani pretvornik. 

 
                                                        Slika 10: Voltmeter s katerim smo merili 
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10 Naše meritve 

 

Sledijo naše meritve urejene v excel dokumentu, za lažji pregled smo pripravili tudi 

razlago krajšav. 

 

Razlaga krajšav: 

 PZj – povprečje zjutraj (1. meritev) 

 PD – povprečje dopoldan (2. meritev) 

 PP – povprečje popoldan (3. meritev) 

 P – povprečje glede na vse meritve dneva za določeno učilnico 

 SPD – skupno povprečje povprečij dneva 

 PS – povprečje spodaj torej 1. nadstropje 

 PZg – povprečje drugega nadstropja (brez DRU) 

 PDr – povprečje učilnice DRU glede na del dneva in cel dan 
 

 
Tabela 2: Meritve prvega dne 
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Tabela 3: Meritve drugega dne 

 

 
Tabela 4: Meritve tretjega dne 



Žan ŠPRAJC, Jan HARTL, Aljaž KNEZ: ODSTOPANJE NAPETOSTI V ŠOLSKIH VTIČNICAH, 

Raziskovalna naloga, ŠCRS, 2017/2018                                                                                     

                                                                                

36 
 

 

 
Tabela 5: Meritve četrtega dne 

 
Tabela 6: Meritve petega dne 
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Za bolj nazoren in tudi hkrati lažji pregled meritev smo jih spremenili v grafe, te lahko 

vidite na naslednji strani. 

 

Prvo nadstropje v vseh 5. dneh glede na PZj, PD, PP IN PS. 

 
Tabela 7: Graf prvega nadstropja 

   

Drugo nadstropje v vseh 5. dneh glede na PZj, PD, PP IN PS. 

 
Tabela 8: Graf drugega nadstropja 
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Družba (pritličje) v vseh 5. dneh glede na PZj, PD, PP IN PS 

 
Tabela 9: Graf družba 

Povprečje v vseh 5. dneh glede na PDr, PS, PZg IN SPD. 

 
Tabela 10: Graf povprečja celotnega dneva 

Iz teh grafov je razvidno, da je skoraj vsak dan napetost najnižja zjutraj med 7. in 8. uro 

ter najvišja med 13. in 14. uro, torej na začetku dneva in v času kosila. Sklepamo, da je 

to rezultat proizvodnje elektrarn glede na pričakovano porabo. Vidimo lahko tudi, da je 

skoraj vsak dan napetost v najnižjem nadstropju višja kot v najvišjem. 
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11 Zavrnitev ali potrditev hipotez  

 

Zavrnitev ali potrditev hipoteze št. 1 

 Res, da je v pritličju najvišja napetost, ampak menimo, da s tem ne moremo 

potrditi te hipoteze, saj je bila v pritličju v uporabi samo ena učilnica in s tem tudi 

veliko manj električnih porabnikov, ki lahko zelo vplivajo na električno napetost. V 

prvem nadstropju pa je res v večini dni višja napetost kot v drugem nadstropju, 

kljub temu da so odstopanja majhna so zanemarljivo majhna. Ob vzpenjanju 

elektrike praktično ni izgub, če so, so tako majhne, da so popolnoma 

zanemarljive. Elektrika bo imela enako moč in napetost v prvem nadstropju 

stavbe kot v petem, izgub ni. Torej je naša prva hipoteza ovržena.   

 

Zavrnitev ali potrditev hipoteze št. 2 

 Ob pogledu meritev v zgoraj podanih tabelah lahko vidimo, da je odstopanje 

izredno majhno in občasno sploh ne obstaja, zato je naša druga hipoteza  

potrjena. 

 

Zavrnitev ali potrditev hipoteze št. 3 

 Glede na to, da je potrebna napetost za resne poškodbe ljudi 30 V lahko brez 

pomisleka zapišemo, da bo ne glede na to, ali odstopa napetost nad ali pod 

naših zadanih 230 V povzročila resne poškodbe, zato lahko tudi našo tretjo 

hipotezo potrdimo.  

 

Zavrnitev ali potrditev hipoteze št. 4 

 Glede na prej podane tabele meritev, v katerih so navedene vtičnice glede na 

prostore, vidimo, da število vtičnic ne vpliva zelo na odstopanje napetosti znotraj 

enega prostora, torej je naša četrta in zadnja hipoteza ovržena.  
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12 ZAKLJUČEK 

 

Skozi raziskovalno nalogo smo prišli do različnih spoznanj in ugotovitev, ki so se nam 

zdela zanimiva in nepričakovana. Ob raziskovanju zgodovine elektrike smo naleteli na 

veliko nam neznanih izumov in do sedaj neznanih znanstvenikov, ki smo jih z 

občudovanjem pregledali in kronološko razvrstili. Seveda se ni dalo o elektriki govoriti 

brez omembe Thomasa Edisona in Nikole Tesle. Sprva smo pričakovali, da bo elektrika 

preprosta tema ampak že pri sami razlagi kaj sploh elektrika je smo pridobili nova 

znanja. Pri prebiranju literature smo spoznali mnogo novih pojmov, ki smo jih raziskali in 

vpeljali v nalogo. Raziskali smo tudi mit o smrtonosnosti napetosti, ter videli da je 

napetost le gonilo električnega toka. Pogledali smo odziv naših teles na električni tok ter 

napetost in ugotovili da je že tok 100 mA in vse nad 30 V dovolj za resne poškodbe in 

morebitno smrt. Nikakor se ni dalo brez pogleda v zakonodajo, preiskali smo zakone 

Republike Slovenije in Evropske Unije in v njih poiskali zakonsko zahtevano napetost v 

vtičnicah izven industrijske uporabe pod katere spadajo tudi šolske vtičnice. Izvedli smo 

meritve katere smo nato razvrstili v tabele in iz njih naredili grafe. Da smo lahko merili 

smo morali tudi spoznati merilnik napetosti voltmeter. Pri preučevanju napetosti v 

šolskih prostorih smo ugotovili, da ob vzpenjanju izgub v napetosti ni, da je v 

specializiranih prostorih bila napetost približno enaka na vseh vtičnicah. Odstopanja v 

napetosti so bila majhna in znotraj dovoljenih odstopanj. Najbolj so nas presenetile prva 

in tretja hipoteza. Pričakovali smo izgube ob vzpenjanju ter veliko višjo napetost za 

resne poškodbe.  
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