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UVOD
Po napornem delavniku se vsakdo rad uleže na kavč in gleda televizijo. Naš najboljši
prijatelj je takrat daljinski upravljalnik, ki nas pridno uboga in nam omogoča ogled
najljubših TV oddaj. Ta mala napravica je zares dober izum. S pritiski na gumbe lahko
upravljamo najrazličnejše naprave: televizije, glasbene stolpe, klimatske naprave, garažna
vrata, igračke, sprožimo delovanje nevarnih strojev,... In to vse iz naše najbolj udobne
lege. Tele prenosniki, kot bi jih lahko poimenovali, nam omogočijo komunikacijo med
napravami. V najini raziskovalni nalogi sva ravno zaradi tega želela raziskati delovanje te
naprave in ji spreminjati pogoje delovanja tako, da bi lahko ugotovila, v katerih razmerah
je delovanje daljinskega upravljalnika najboljše. Razmišljala sva tudi o tem, če lahko to
napravico uporabiva kako drugače in prišla do zanimivih zaključkov.
Z raziskovalno nalogo sva med drugim želela ugotoviti:
 Kaj so infrardeči žarki in kako se prenašajo informacije.
 Kateri pogoji morajo biti zadoščeni za najboljšo komunikacijo med IR
oddajnikom in IR sprejemnikom.
 Kako se obnaša infrardeči žarek pri lomu, odboju, prehodu skozi različne medije.
 Kaj vse vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika.
 Ali lahko daljinski upravljalnik uporabimo še za kakšne druge namene.
 Kaj si o uporabnosti daljinskega upravljalnika mislijo učenci na OŠ Solkan.

Ugotovila sva, da je delovanje daljinskega upravljalnika dokaj zanesljivo, presenečeno sva
tudi ugotovila, da deluje v dokaj ekstremnih pogojih. Nekatere hipoteze sva ovrgla, druge
potrdila. Ugotovila sva tudi, da bi daljinski upravljalnik lahko v kombinaciji z dodatnimi
elektronskimi vezji uporabila v druge namene. Zanimivo je bilo tudi iz analize ankete o
delovanju in uporabi te naprave razbrati, kdo v družini največkrat uporablja daljinski
upravljalnik in katere so najpogostejše okvare ali težave pri njegovi uporabi.

ZAHVALA
Zahvalila bi se najini mentorici Mojci Milone za spodbudo in pomoč, gospodu Silvestru
Možina in gospodu Juriju Tratniku za strokovne nasvete.
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TEORETIČNI DEL
KAJ SO DALJINSKI UPRAVLJALNIKI IN KAKO DELUJEJO
Nekaj preprostih razlag sva prebrala v literaturi in na spletu. Najprej naju je sploh
zanimalo, na katerem principu delujejo infrardeče naprave.
KAJ SPLOH JE INFRARDEČE VALOVANJE?
Infrardeče valovanje spada med elektromagnetna valovanja, kjer je njegova valovna
dolžina daljša od valovne dolžine vidne svetlobe.

Slika 1: Spekter EM valovanja

Infrardečo svetlobo lahko uporabljamo za različne namene:
 Za nočno slikanje.
 Za segrevanje prostorov.
 Za komunikacijo oziroma prenos podatkov na kratke razdalje med ELEKTRONSKIMI
napravami.
 Za ugotavljanje zgradbe organskih spojin.

Povzeto iz strani: https://svetilaled.wordpress.com/2013/04/12/svetloba/
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ZANIMIVOSTI O IR SVETLOBI
 INFRARDEČE SEVANJE IN NAŠ PLANET
Iz spletnih virov sva dobila zanimivo informacijo, da celotna površina našega planeta vpija
sončno svetlobo, veliko svetlobe pa se je tudi odbije v obliki infrardečega sevanja nazaj v
atmosfero, od tu pa se ti žarki ponovno odbijajo nazaj na naš planet in ga segrevajo. To je
vsem znan učinek tople grede, ki je pomemben zato, da so na našem planetu ugodne
razmere za življenje.

Slika 2: Učinek tople grede

 INFRARDEČA SVETLOBA IN NJENA ENERGIJA
Na začetku sva izpeljala preprost poskus, da bi se prepričala, kako je s toplotno energijo,
ki jo nosi s seboj IR valovanje. Vidno svetlobo sva s pomočjo odboja sončne svetlobe na
zgoščenki razdelila na mavrične barve in v času 5-ih minut vsaki posebej merila
temperaturo. Pričakovati je bilo, da ima vsaka barva različno temperaturo, vendar so bile
razlike minimalne.

Sliki 3,4: Poskus s sončno svetlobo in meritve

BARVA
TEMPERATURA (⁰C)

vijolična
22,5

indigo
22,2

zelena
21,4

rumena
21,1

oranžna
20,9

rdeča
20,9

IR
21,4

Tabela 1 : Meritve temperature mavričnih barv
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Ugotovila sva, da za rdečo barvo termometer pokaže višjo temperaturo, kar nam dokaže
prisotnost IR svetlobe, ki pa je ne vidimo.
 DIGITALNE VIDEO NAPRAVE ZAZNAJO IR
SVETLOBO
Učiteljica nama je povedala, da je snop IR viden, če ga
poslikamo ali posnamemo z digitalnimi kamerami ali
fotoaparati. To sva preverila z mobilnim telefonom.
Lučka je utripala vijolično.

Slika 5: Daljinski upravljalnik skozi objektiv mobilnega telefona

 ALI INFRARDEČA SVETLOBA POTUJE TUDI PO OPTIČNEM KABLU-VLAKNIH?
Zanimalo naju je ali IR žarek potuje tudi skozi optična vlakna. Zato sva si izposodila
namizno svetilko z optičnimi vlakni in namesto LED diode namestila infrardečo diodo
daljinskega upravljalnika. S sprejemnikom IR svetlobe in digitalnim fotoaparatom sva
ugotovila, da se IR svetloba prikaže na koncu optičnih vlaken.

Sliki 6,7: Optična vlakna svetlobne lučke in sprejemnik

V najini raziskovalni nalogi pa sva želela bolj podrobno preučiti, kako se IR svetloba
uporablja za komunikacijo med daljinskim upravljalnikom in elektronsko napravo
(televizijo, glasbenim stolpom, klima napravo…).
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KAJ JE DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Ugotovila sva, da je daljinski upravljalnik oddajnik, ki nam pomaga prenašati
informacije do sprejemnika, ki je vgrajen v napravah.
Oddajnik in sprejemnik za svoje delovanje uporabljata vir električne napetosti. Po navadi
so za delovanje teh naprav uporabljene kar baterije, ki so lahko tudi akumulatorske (lahko
jih večkrat napolnimo). Domet takih naprav lahko v nekaterih primerih doseže tudi do
20m. Seveda je to mogoče le, če usmerimo oddajnik direktno v sprejemnik in pri tem ni
raznih ovir, ki bi prestregle infrardeči žarek.

PRINCIP DELOVANJA
Infrardeči prenos podatkov se uporablja v komunikaciji na krajših razdaljah. Infrardeča
komunikacija je uporabna v zaprtih prostorih, saj infrardeče sevanje ne prodira skozi
zidove in ne moti naprav v drugih prostorih.
Preprosto si lahko predstavljamo, da je prenos signala, ki prenaša določeno informacijo
možen z infrardečimi žarki, ki jih oddaja oddajnik in sprejema sprejemnik.

Slika 8: Daljinski upravljalnik in avdio-video naprave

Oddaja signala poteka tako, da se glede na izbrani gumb na napravi, pojavi signal v obliki
valovanja in s frekvenco (moduliran), ki je različna glede na vrsto pritisnjenega gumba z
določeno funkcijo na daljinskem upravljalniku.
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Frekvenca/upornost 1 gumb

2500 Hz

Frekvenca/upornost 2 gumb

2000 Hz

Frekvenca/upornost 3 gumb

1700 Hz

Tabela 2: Spreminjanje frekvenc glede na izbrani gumb

Slika 9 : Daljinski upravljalnik

Sprejemnik pri sprejemu teh signalov prepozna frekvence, ki jih proizvaja oddajnik in se
primerno odzove, ko prepozna informacijo.

ELEKTRIČNA SHEMA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Oddajnik lahko proizvaja signale, ki se spreminjajo glede na upornike v vezju. S pomočjo
gumbov lahko izberemo vrednosti upornikov. Za bolj varčno delovanje naprave in
doseganje najboljših rezultatov je pomembno EM valovanje spremeniti v serijo impulzov.
Za proizvajanje infrardeče svetlobe se uporabljajo IR diode-oddajniki.

Shema 1:
Oddajnik in
sprejemnik
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Pa še primer infra-diode, kot glavnega elementa daljinskega upravljalnika in foto
tranzistorja, kot glavnega elementa sprejemnika, ki infrardeče valovanje spremeni v
električni tok.

Slika 10: Foto tranzistor in IR dioda

Povzeto iz strani:
https://www.google.si/search?q=daljinski+upravljalnik&biw=1008&bih=637&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=66
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EKSPERIMENTALNI DEL
Glede na to, da je daljinski upravljalnik zelo priročen, sprejemniki pa so po navadi skriti
v večjih elektronskih napravah (TV, radio, klime,…), nam je prišla na misel ideja, da bi
izdelala nekakšen mini sprejemnik, preden bi se lotila vseh meritev.
Preden sva začela iskati pogoje za najboljše delovanje našega daljinskega upravljalnika sva
pomislila na to, da bi iz nekega neuporabnega TV sprejemnika odstranila sprejemnik in ga
preuredila v napravico. Na pomoč nam je priskočil g. Silvester Možina, ki je posebno za
naju izdelal zelo preprost IR sprejemnik.
Napravica ima infrardeči foto tranzistor, ki zazna IR valovanje. Ko ta čutilnik zazna
valovanje, se skozi vezje pojavi tok, ki povzroči to, da se vgrajen elektronski element
(tranzistor) obnaša kot stikalo in prepusti skozi vezje glavni tok, ki vklopi LED diodo. Torej,
ko senzor zazna IR valovanja, se prižge zelena LED dioda, ki nam javi stanje. Zaradi
varčnejšega delovanja ima vezje vgrajeno še stikalo, s katerim napravico vklopimo ali
izklopimo.

GLAVNO STIKALO

BATERIJA

FOTOTRANZISTOR

LED DIODA

Slika 11: IR sprejemnik

PREIZKUS DELOVANJA
Delovanje daljinskega upravljalnika sva preizkušala v različnih pogojih in na različne
načine. Želela sva ugotoviti od česa je odvisno brezhibno delovanje te naprave.
Načrtovala sva sedem krajših preizkusov, ki so nama dali informacije o lastnostih
daljinskega upravljalnika. Najini cilji so bili ugotoviti:
a.) Maksimalno razdaljo (domet delovanja) na kateri naprava še deluje.
b.) Obliko IR snopa, ki ga oddaja IR oddajnik.
c.) Odbojnost žarkov od različnih materialov.
d.) Prepustnost različnih gradiv pri prehodu IR žarkov.
e.) Odvisnost prehoda IR žarkov od temperature.
f.) Vpliv vlažnosti zraka pri prehodu IR žarkov.
g.) Primerjati delovanje različnih daljinskih upravljalnikov.
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a.) MAKSIMALNA RAZDALJA DELOVANJA in KOT DELOVANJA
CILJ: Ugotoviti, kako daleč lahko IR svetlobo iz daljinskega upravljalnika še zazna
sprejemnik.
Za ta poskus sva uporabila: daljinski upravljalnik in ročno izdelan sprejemnik.
Poskus sva izpeljala tako, da sva daljinski upravljalnik postavila na tla in ga iz razdalje 10-ih
metrov približevala sprejemniku, dokler ta ni zaznal IR žarkov, ki jih je oddajal D.U.
Daljinski upravljalnik
sprejemnik

10m

8m

6m

Ugotovila sva, da sprejemnik zazna IR žarke daljinskega upravljalnika Philips na razdalji
8.85 metra. Daljinski upravljalnik je imel popolnoma nove baterije. Sumila sva, da se
domet daljinskega upravljalnika bistveno zmanjša glede na obrabo baterij, ta hipoteza pa
se je potrdila, ko smo zamenjali baterije z obrabljenimi in se je domet zmanjšal na
polovico.

b.) OBLIKA IR SNOPA
CILJ: Ugotoviti, kakšne oblike so infrardeči žarki, ki izstopajo iz daljinskega upravljalnika.
Za ta poskus sva uporabila: daljinski upravljalnik Philips, IR sprejemnik in šolski geo
trikotnik.

Poskus sva izpeljala tako, da sva pridržala gumb D.U. in ga v tiru krožnega loka oddaljevala
od sprejemnika, dokler ni prenehal zaznavati IR žarkov. Kot pod katerim so še bili zaznani
IR žarki sva izmerila z geo trikotnikom.
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oddajnik

LEVO

DESNO

Skica 1: Način merjenja razpršenosti po vodoravni osi

Ugotovila sva, da je bil snop IR žarkov zaznan do kota 45⁰ v vsako smer. Skupno torej v
pasu 90⁰. Ugotovila sva tudi, da se žarki razpršijo tudi v navpično smer in to za kot okoli
20⁰ stopinj navzgor in navzdol.

Skica 2: Način merjenja razpršenosti po navpični osi
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c.) ODBOJNOST IR ŽARKOV OD RAZLIČNIH MATERIALOV
Cilj: Ugotoviti, kako se IR žarki odbijajo od različnih materialov.
Za ta poskus sva uporabila: različna gradiva kot so lupa, kolaž papir različnih barv
(oranžna, lila, črna in modra), karton, blago,
peno,…
Poskus sva izpeljala tako, da sva na desno stran
risalnega lista položila sprejemnik, na sredino
prepreko (kartonasto škatlo), na desno stran
pa sva položila daljinski upravljalnik, ki je bil
obrnjen proti sredini reže, ki naj bi omogočala
prehod žarkov. Za odbojno površino sva
uporabila različne materiale, tako da so se IR
žarki iz daljinskega upravljalnika od njih
odbijali.
Slika 12: Preizkušanje odbojnosti od hrapave, črne površine

Gradivo
Les (vezana plošča)
Plastika
Bel papir
Zrcalo
Brus papir
Pena (spužva)

Odbojnost
OK
Manj
OK
OK
Ne
Ne

Tabela 3: Rezultati odbojev

Ugotovila sva, da na odbojnost IR žarkov vpliva barva in relief površine.
d.) PREPUSTNOST RAZLIČNIH GRADIV PRI PREHODU IR ŽARKOV
Cilj: Želela sva ugotoviti, skozi katere materiale najboljše prehajajo infrardeči žarki.
Za ta poskus sva uporabila: zrcalo, steklo, hrbtni del zrcala in lupo, papir različnih debelin,
plastiko.
Poskus sva izpeljala tako, da sva daljinski upravljalnik postavila pred sprejemnik in vmes
postavila različne materiale. IR žarki so uspešno prispeli skozi steklo, lupo, tanjši papir.

------------------------------------------------

ODDAJNIK

MATERIAL

SPREJEMNIK

Ugotovila sva, da so vsi stekleni prozorni izdelki prepustni za IR žarke. Možno je tudi, da
prehajajo skozi tanjše neprosojne materiale.
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e.) ODVISNOST PREHODA IR ŽARKOV OD TEMPERATURE
Cilj: Želela sva ugotoviti, ali je odvisno delovanje daljinskega upravljalnika od povišane
temperature.
Za ta poskus sva uporabila: led, termometer, štoparico, pločevinko, daljinski upravljalnik,
sprejemnik.
Poskus sva izpeljala tako, da sva z
ledom ohladila konzervo v katero
sva usmerila IR žarke. Ti so se odbili
od konzerve v sprejemnik.
Za to, da se žarki ne bi odbijali od
posode (zaradi oblike IR snopa), sva
na IR diodo namestila črno slamico,
tako da so bili žarki bolj usmerjeni v
dno pločevinke, ki jo je ohlajal led.

Slika 13: Poskus s spreminjanjem temperature

Pločevinko sva ohlajala 5 minut in opazovala, kako je z jakostjo utripanja LED diode na
sprejemniku.

Čas
1min
2min
+ 2 min

Temperatura v posodi
23°C
19°C
Pod 19°C

Odziv
Polna svetilnost
Polna svetilnost
Polna svetilnost

Tabela 4: Odvisnost IR žarkov od temperature

Ugotovila sva, da temperatura ne vpliva na prehodnost IR žarkov.
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f.) VPLIV VLAŽNOSTI ZRAKA PRI PREHODU IR ŽARKOV
Cilj: Ugotoviti ali para - vlaga oslabi prehod IR žarkov.

Za ta poskus sva uporabila: plinski gorilnik, merilni
valj, termometer, vodo, daljinski upravljalnik,
sprejemnik.
Poskus sva izpeljala tako, da sva zavrela vodo in
skozi paro, ki je nastala, usmerila IR žarke v TV
sprejemnik.

Slika 14: Prehajanje žarkov skozi vodno paro

Za usmerjenost snopa v sprejemnik sva tudi v tem primeru uporabila črno slamico.
Ugotovila sva, da vlažnost zraka ne vpliva na prehodnost IR žarkov do sprejemnika, saj se
je LED dioda enako odzivala kot pri normalnih pogojih.

g.) PRIMERJAVA DELOVANJA RAZLIČNIH DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV
Cilj: Primerjati med seboj daljinske upravljalnike različnih blagovnih znamk.

Slika 15: Različne vrste daljinskih upravljalnikov

Za ta poskus sva uporabila vrste: Seleco, View Sonic, Philips (novejši model), Philips
(starejši model), NEC.
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Daljinski upravljalnik
Seleco (TV)
View Sonic (DVD)
Philips (novejši model) TV
Philips (starejši model) TV
NEC LCD - projektor

Dolžina (m)
4,20
4,85
5,05
8,85
4,90

Tabela 5: Dometi različnih daljinskih upravljalnikov

Poskus sva izpeljala tako, da sva z različnimi daljinskimi upravljalniki ugotavljala sprejem
infrardečih žarkov v izdelan sprejemnik. Potem sva izmerila razdaljo (domet) med
daljinskimi upravljalniki in sprejemnikom.
Kot je razvidno iz tabele, sva ugotovila, da daljinski upravljalniki starejšega modela
oddajajo IR žarke slabše kot daljinski upravljalniki novejšega modela. Dejansko sva
primerjavo izvedla tako, da so imeli vsi daljinski upravljalniki nove baterije in so bili
namenjeni vklopu različnih avdio-video naprav. Očitno je tudi, da različni proizvajalci
izdelujejo daljinske upravljalnike različnih kvalitet. Nekateri se odločijo, da bo količina IR
žarkov večja ali pa manjša. Nekatere žarke zazna TV sprejemnik pod večjim kotom, a to je
po najinem mnenju odvisno od zmogljivosti oddajne IR diode. Ugotovila sva tudi zanimiv
trik. Ko so baterije napravice opešale, sva na diodo namestila debelejšo slamico in s tem
pridobila na dometu daljinskega upravljalnika. Edina težava je v tem, da moramo daljinski
upravljalnik usmeriti direktno v sprejemni čutilnik.

Slika 16: Pomoč, ko se iztrošijo baterije
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ZAKLJUČEK
Po vseh najinih raziskavah sva prišla do veliko novih znanj v zvezi z infrardečim
valovanjem in delovanjem daljinskega upravljalnika. Ugotovila sva, kaj so
infrardeči žarki in kako se razlikujejo od vidne svetlobe. Tudi IR svetloba lahko
potuje po optičnih vlaknih. Spoznala sva delovanje sprejemnika in oddajnika za IR
svetlobo. Izdelan prenosni sprejemnik sva uporabljala pri vseh poskusih.
Presenečena sva bila, da se IR žarki odbijajo od črne barve ne glede na material
(razen črn list papirja, saj se ti niso odbili, temveč so šli skozi zaradi debeline lista).
Zanimiva je bila tudi ugotovitev, da je snop infrardeče svetlobe zelo širok, kar naju
je včasih prevaralo pri meritvah, saj je sprejemnik zaznal direktne žarke iz
oddajnika in ne po odboju. Težavo sva rešila tako, da sva vmes pri meritvah držala
debelejšo, neprepustno pregrado. Med raziskovanjem sva ugotovila še veliko
zanimivega o delovanju daljinskega upravljalnika: infrardeči oddajniki za različne
naprave (TV, HI-FI stolp, LCD projektor,…) so imeli različno dolge domete. Njihovo
delovanje ni bilo odvisno od vlage in temperature v prostoru, kjer uporabljamo to
napravo. Lahko bi trdila, da pri delovanju lahko izkoriščamo določene površine, od
katerih se žarki odbijajo in ravno tako pridejo do sprejemnika v napravi. To bi
lahko uporabili v praksi tako, da oddajnik usmeriš v zrcalo ali gladko steno in s tem
vklopiš televizijo. Delovanje je oslabljeno, če so v oddajniku iztrošene baterije in če
je oddajna infrardeča dioda zamazana ali zaprašena. Razmišljala sva tudi, da bi
kombinacijo oddajnika in sprejemnika lahko uporabili za alarmno napravo. Ko je
prekinjen IR snop, ker je vmes ovira (tat), se lučka ugasne. Namesto LED diode na
sprejemniku bi lahko namestili brnič-zvočnik in z dodatki v vezju povzročili, da se
oglasi pri zaznani spremembi.
Ideja za nadgradnjo napravice bi bila lahko tudi taka, da bi jo predelali v števec
učencev. Če vstopajo v določenih razdaljah posamezno, bi z vgrajenim števcem
lahko ugotovili, ali je kdo v razredu odsoten. Ko bova starejša, bova to morda
storila.

GRAFIČNI VIRI:
 https://www.google.si/search?q=ir+sprejemnik+in+oddajnik&biw=1008&bih=637
&source=lnms&tbm=isch&sa=X& (12.1. 2015)
 https://svetilaled.wordpress.com/2013/04/12/svetloba/ (2.2. 2015)
 Naša galerija
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PRILOGA
1. ANKETA
2. GRAFI REZULTATOV
3. POVZETEK REZULTATOV
1. Oblikovala sva naslednjo anketo v zvezi z delovanjem in uporabo daljinskega
upravljalnika in prosila učence OŠ Solkan, da jo izpolnijo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANKETA – DALJINSKI UPRAVLJALNIK
Dragi sošolci. Ker pripravljava raziskovalno nalogo o DALJINSKIH UPRAVLJALNIKIH, bi vas prosila,
da izpolnite anketo glede na vaše rokovanje s to napravico.
1. Starost: ___________
2. Spol: M / Ž
3. Doma uporabljamo daljinski upravljalnik za (obkroži najpogostejšo uporabnost - več
možnosti):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Za vklop/izklop televizije.
Delovanje klima naprave.
Delovanje elektronskih naprav (napiši katerih) ___________________________
Odpiranje garažnih vrat.
Igranje z video igrami.
Razno: _______________________________

4. Kje so največje težave daljinskih upravljalnikov (obkroži):
a)
b)
c)
d)

Nezanesljivi.
Prehitro porabijo baterije.
Pogosto jih založimo.
Vklopijo samo eno napravo.

5. Kaj bi se spremenilo, če ne bi izumili daljinskih upravljalnikov?
________________________________________________________________________________
6. Daljinski upravljalnik v naši družini najbolj služi:
a.) mami
b) očetu
c) bratom, sestram

d) starim staršem

7. Koliko ur na dan gledaš televizijo in kolikokrat med tem uporabiš daljinski upravljalnik?
_______________
8. Kaj po tvojem vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika (obkroži najpomembnejšemožnih več odgovorov):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Oddaljenost od oddajnika do sprejemnika.
Temperatura.
Vlažnost zraku.
Stanje baterij.
Kot, pod katerim usmerimo daljinski upravljalnik v napravo.
Življenjska doba.
Drugo: __________________________________________________
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2. Rezultati ankete v grafični obliki
Število fantov in deklet na šoli od 6. do 9.r.

6. razred

6. razred
1. Uporabnost daljinskega upravljalnika?

2.

Težave daljinskih upravljalnikov.
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3. Komu najbolj služi v družini?

4. Koliko ur na dan gledaš TV?
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7. razred
1. Uporabnost daljinskega upravljalnika.

2. Težave daljinskih upravljalnikov?

3. Komu najbolj služi v družini?
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4. Koliko ur na dan gledaš TV?

5. Vpliv na delovanje daljinskega upravljalnika.
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8. razred
1. Uporabnost daljinskega upravljalnika.

2. Težave daljinskih upravljalnikov.

3. Komu najbolj služi v družini?
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4. Koliko ur na dan gledaš TV?

5. Vpliv na delovanje daljinskega upravljalnika.
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9. razred
1. Uporabnost daljinskega upravljalnika.

2. Težave daljinskih upravljalnikov.

3. Komu najbolj služi v družini?
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4. Koliko ur na dan gledaš TV?

5. Vpliv na delovanje daljinskega upravljalnika.
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Kaj bi se spremenilo, če ne
bi izumili daljinskih
upravljalnikov?
6.r

Kaj bi se spremenilo, če ne
bi izumili daljinskih
upravljalnikov?
7.r

Kaj bi se spremenilo, če ne
bi izumili daljinskih
upravljalnikov?
8.r

Kaj bi se spremenilo, če ne
bi izumili daljinskih
upravljalnikov?
9.r

Moški spol
Morali bi vstajati, »kr neki«,
kaos, zapirali TV na gumb, bi
se nam življenje obrnilo na
glavo, vse delali ročno, več
hodili, težje upravljali, več
časa preživeli zunaj.

Ženski spol
Večkrat vstati, hoditi, ne bi
mogli menjati kanalov,
ljudje ne bi bili odvisni od
TV-ja, ne bi gledali TV-ja, ne
bi potrebovali baterij.

Moški spol
Bi vklapljali vse strani na
gumbe, veliko težje bi
vpravljali razne naprave,
dobro bi bilo, ker jih ne bi
bilo, veliko težje bi bilo z
napravami, bi bilo na TV-jih
precej več gumbov.

Ženski spol
Ne bi mogli odpreti TV-ja s
kavča, ne bi imeli TV-ja, vse
bi bilo težje, skoraj vse bi
morali delati na roke, vsako
stvar bi morali ročno
vklapljati, težave, manj
debel.

Moški spol
Hoditi, glasovno upravljati, bi
nam otežilo vklop/izklop TVja, bi morali ročno
uporabljati, manj gledanja
TV, »no problem for me«.

Ženski spol
Manj gledanja TV, težje,
težje življenje, bi postali bolj
delavni, tehnologija ne bi šla
naprej, morai bi vstajati in
vklopiti TV na gumb.

Moški spol
Ženski spol
Bi mogli vstajati in vklopiti na
gumb, vklopiti ročno,
vstajati, naprave ne bi
delovale, več hodili,
katastrofa,ni problema,
(sprehoditi), manj ležati,
vklopil na gumb, »kr neki«
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3. POVZETEK REZULTATOV
V anketo so bili vključeni učenci in učenke od 6. do 9. razreda. Skupno je sodelovalo 142
deklet in 141 fantov.
Na podlagi rezultatov ankete sva ugotovila naslednje:
1. Največ učencev in učenk v vseh razredih uporablja D.U. za vklop/izklop TV. Ostale
naštete odgovore je izbralo manj vprašanih. Odgovori se razlikujejo med razredi in
spoloma.
2. O težavah z D.U. so bili odgovori različni. V šestem razredu je največ učenk
obkrožilo »pogosto jih založimo«, medtem, ko učence moti predvsem to, da
»vklopijo samo eno napravo«. Podobno je obkrožila večina anketirancev v osmem
razredu. V sedmem razredu je največ učenk obkrožilo »prehitro porabijo baterije«,
učenci pa jih največkrat »pogosto založijo«. Med devetošolci jih je največ izbralo
»pogosto jih založimo«.
3. Največ anketirancev je odgovorilo, da D.U. v družini najbolj služi v vseh razredih
»očetu«, pri osmošolcih pa tudi »bratom in sestram«.
4. Tako učenci kot učenke v vseh razredih gledajo TV večinoma manj kot »3 in več ur
na dan«.
5. V vseh razredih je večina učencev glede vpliva na delovanje D.U. obkrožila »stanje
baterij« in »oddaljenost«, prav tako so večinoma obkrožile učenke, izstopajo le
osmošolke, ki so velik vpliv pripisale tudi »kotu usmerjenosti«.
6. Na vprašanje »Kaj bi se spremenilo če ne bi izumili D.U.?« so bili odgovori zelo
različni. Glavna razlika bi bila ta, da bi morali vstajati in naprave ročno
vklaplati/izklapljati. Devetošolke na to vprašanje niso odgovorile.
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