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Povzetek
Anizotropija je lastnost, ki je pogosto prisotna v vsakdanjem življenju. V tem
diplomskem delu jo najprej podrobno predstavim, v nadaljevanju pa se ukvarjam
predvsem s tem, kako učencem na čim bolj preprostem primeru pokazati, kaj je
anizotropnost.
Za pridobitev primerne motivacije učencev je koristno povezovanje učne snovi z
vsakodnevnim življenjem učenca. Učenje nove snovi mora temeljiti na primeru, ki je
učencem dobro poznan in enostaven. Primer mora biti tudi dovolj preprost in predvsem
primeren za razlago in predstavo točno določenih lastnosti. Za poglobljeno znanje
učencev je primerno, da so učenci aktivno vključeni v pouk in delo.
V delu podrobneje opišem preproste eksperimente, s katerimi bo razumevanje
anizotropije jasno in predstavljivo. Z njimi sem izmerila raztezanje različnih vzorcev
pletenja, kot zamikanja vzorca in izračunala koeficient elastičnosti. Pri samem delu s
podatki sem si pomagala s programom Microsoft Office Excel.
Temo anizotropnost sem umestila tudi v učni načrt fizike za osnovno šolo in pripravila
učni list, saj so pleteni vzorci dovolj preprosti in primerni za samostojno delo učencev.
Hkrati bi bili učenci na tak način aktivno vključeni v pouk in delo.

Ključne besede: anizotropija, anizotropne lastnosti, anizotropni materiali, pleteni
vzorci, koeficient elastičnosti, tekoči kristali.
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Abstract
This thesis introduces anisotropy as a special feature present in many aspects of
everyday life and further deals with the presentation of anisotropic properties to
students based on application of simple examples.
The key to activate students' motivation lies in showing the relation of the subject
matter to everyday life experience. Acquiring new subject matter should always be
based on a plain and well known example. It should be simple and straightforward in
order to highlight each particular property. The process of developing comprehensive
knowledge of the subject matter requires full, conscious and active participation of
learners in the class work.
This thesis also contains a detailed description of some simple experiments which make
the presentation of anisotropy easily manageable and understandable. The
measurements in these experiments revealed the elastic expansion of different knitted
patterns as well as the angles of indentation. The result of processing the measured data
using the Microsoft Office Excel programme was the calculation of the elastic constant.
I have also incorporated anisotropy as a special topic into the primary school physics
curriculum and prepared a worksheet since I believe the simplicity of knitted patterns
enables and increases independent and active student participation.

Key words: anisotropy, anisotropic properties, anisotropic materials, knitted patterns,
elastic constant, liquid crystals
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1 Uvod
Lastnosti optične anizotropije so trenutno široko uporabljene v tehnologiji raznih
zaslonov in prikazovalnikov (delovanje tekočih kristalov), kar pomeni, da je anizotropija
pogosto prisotna v vsakdanjem življenju. Kljub temu da so anizotropni materiali
enostavno dostopni in prisotni vsakodnevno, je anizotropnost kot lastnost teh
materialov še precej nepoznana.
Anizotropnost se kot fizikalni pojem nanaša na lastnosti materialov, ki so odvisne od
smeri zunanjega vpliva, npr. sile, električnega polja itd. Material je anizotropen, kadar
vsaj ena od njegovih lastnosti ni enaka v vseh smereh.
Anizotropnost je kot lastnost materiala ali predmeta lahko prikazana z enostavnim
modelom. Modeli, ki sem jih uporabila v diplomski nalogi, so različno pleteni volneni
vzorci. Njihova anizotropnost je razvidna in praktično merljiva z obremenjevanjem.
Analiza anizotropnosti vzorca vključuje spremembo smeri pletenja in obremenjevanja.
Rezultati meritev so primerljivi s teoretičnimi napovedmi.
Postopek zbiranja podatkov je povezan tako s preučevanjem literature kot tudi z
raziskovanjem, kar predstavim v nadaljevanju. Dobljene informacije primerjam z
eksperimenti, izvedenimi na preprostih pletenih vzorcih, in jih dokumentiram.
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2 Teoretični del
2.1

Anizotropnost
»Anizotropíja - pojav, da ima snov v različnih smereh različne fizikalne lastnosti:
optična anizotropija kristala.« (SSJK, 1994, 16)
Anizotropnost je pojem v fiziki, ki je precej zahteven za razumevanje, hkrati pa je
vedno bolj prisoten v našem vsakdanjem življenju. Kljub temu da so anizotropni
materiali enostavno dostopni in prisotni vsakodnevno, so za razumevanje precej
kompleksni. Trenutno so optične lastnosti anizotropije široko uporabljene v
tehnologiji zaslonov in prikazovalnikov, ki delujejo na principu delovanja tekočih
kristalov.
S pojmom anizotropnost se v šolskem sistemu srečamo v srednji šoli oziroma
kasneje na fakulteti. Vsakodnevno najdemo njene prispodobe tudi v naravi.
Orientacijsko urejenost, ne pa tudi pozicijske, je mogoče opaziti npr. pri vožnji po
avtocesti, pri vodi, ki pada v slapu, pri jati rib, pri sprehajanju po ulici, polni ljudi,
…

Slika 2.1.1 Anizotropnost v naravi (Vir: http://wallpaperist.net/file/1277/600x338/16:9/1670240791.jpg,
https://encryptedtbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSfANCWxyoiwivsmLsnmhG__WldRSHCQzuf37B5J8MUrIKCtV
A9, www.dancefm.ro/wp-content/uploads/2011/04/huge-highway-full-of-cars-560x280.jpg,
www.stayatstovedad.com/.a/6a00e55503a4a38834016766920444970b-800wi)
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Anizotropnost je lastnost materialov, ki je odvisna od smeri. Material je
anizotropen, kadar vsaj ena njegova lastnost ni enaka v vseh smereh. V optiki
poznamo veliko primerov in poskusov, ki kažejo na to, da so nekateri materiali
anizotropni. Taki materiali so tekoči kristali, polarizatorji, različni plastični
materiali, pletenine,…
Tekoče kristalni zasloni so tisti, ki temeljijo na anizotropnih lastnostnih tekočih
kristalov. Tekoči kristali so organske snovi, pri katerih se med trdno in tekočo
fazo pojavi še tekoče-kristalna faza. In ravno v tej vmesni fazi se pokaže
anizotropija. Kristal 5CB je v tekoče-kristalni fazi (slika 2.1.3) anizotropen, saj
ima zaradi notranje urejenosti v različnih smereh različne makroskopske
lastnosti. V trdnem stanju blizu absolutne ničle ima ta kristal pozicijsko in
orientacijsko urejenost (slika 2.1.2).

Slika 2.1.2 Urejenost trdega kristala (Vir: Tekoči kristali, 2002, 17)

Ko temperaturo višamo, se kristal stali v kapljevino. Staljen 5CB do 35 °C pa ni
običajna kapljevina, pač pa tekoči kristal. Tako pride do faznega prehoda iz
kristalne izotropne faze v anizotropno tekoče-kristalno fazo. Pri tem se pozicijska
urejenost poruši in ostane le še orientacijska urejenost molekul kristala, ki pa
tudi ni popolna (slika 2.1.3). Urejenost in gibanje molekul se bistveno spremenita.
V eni sekundi se molekula v povprečju premakne približno 0,01 mm daleč, kar je
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njena 10000-kratna velikost. Anizotropna faza torej pomeni, da lastnosti
staljenega kristala niso v vseh smereh enake.

Slika 2.1.3 Tekoče-kristalna faza (Vir: Tekoči kristali, 2002, 18)

Ko temperatura narašča, postane opletanje molekul vse izrazitejše. Nad določeno
temperaturo, pri 5CB je to nad 35 °C, molekulske sile niso več dovolj močne, da bi
zadrževale tudi orientacijsko urejenost. Na tej točki tekoči kristal preide v
običajno izotropno kapljevino. Zanjo pa je značilno, da so vse smeri v prostoru
enakovredne. Pri vrtenju molekul nobena smer ni posebej odlikovana. To pomeni,
da ni ne pozicijske ne orientacijske urejenosti (slika 2.1.4). (Tekoči kristali, 2002,
16 – 20)

Slika 2.1.4 Tekoča faza (Vir: Tekoči kristali, 2002, 21)
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Anizotropnost je fizikalni pojav, ki je sorazmerno odvisen od simetrij kristalne
strukture. Kubični kristalni sistemi (slika 2.1.5) imajo v večini izotropne lastnosti,
vključno s toplotno in električno prevodnostjo. Kristali sistemi, ki imajo šibko
simetrijo, npr. tetragonalni (slika 2.1.5) in monoklinski (slika 2.1.5), pa so za prej
omenjeni lastnosti anizotropni.

Slika 2.1.5 Kubični, tetragonalni in monoklinski kristalni sistem (Vir:
sl.wikipedia.org/wiki/Kristalna_struktura)

Veliko fizikalnih lastnosti, vendar ne vseh, lahko zapišemo z matematičnimi
količinami, ki jih imenujemo tenzorji. Tenzor je linearna količina, ki jo lahko
izrazimo z matriko. Sam po sebi je neodvisen od izbranega opazovalnega sistema.
Red oziroma rang sistema je število indeksov matrike, potrebnih za opis te
količine. Masa, temperatura, specifična teža, toplotna kapaciteta in druge
skalarne količine so tenzorji z indeksom 0. Sila, gibalna količina, temperaturni
gradient in druge vektorske količine, za katere sta pomembni velikost in smer, so
tenzorji 1. reda. Linearna transformacija, kot sta npr. anizotropno razmerje med
silo in vektorji pospeška ter npr. toplotna prevodnost, je tenzor 2. reda.

2.1.1 Analogije anizotropnosti
V fiziki je mogoče poiskati veliko materialov in pojavov, pri katerih je
mogoče opaziti anizotropijo. Eden od preprostih poskusov je mehanska
6

analogija, ki jo nekoliko podrobneje opišem kasneje. Lastnosti snovi, ki so
odvisne od smeri, so toplotna prevodnost , električna prevodnost, difuzija,
dielektričnost in dvolomnost.

Mehanska analogija
Pri majhni sili ni nujno, da je odmik vzporeden s silo, ki ga je povzročila. To
se da preprosto pokazati z mehanskim sistemom, ki je sestavljen iz dveh
vzmeti in uteži, vpete med njiju.

Slika 2.1.6 Mehanski sistem v ravnovesju (levo) in rezultat, ki ga dobimo, če utež izmaknemo iz
ravnovesne lege (desno) (Vir: www.doitpoms.ac.uk/tlplib/anisotropy/analogy.php)

Utež odmaknemo iz ravnovesne lege za kot . Ko utež izpustimo, ta
nekoliko zaniha, rezultat pa je odmik r pod kotom .

Toplotna prevodnost
Toplotna prevodnost je snovna lastnost, ki je določena pri prevajanju
toplote kot sorazmernostni koeficient med gostoto toplotnega toka in
gradientom temperature in je podatek, ki pove, kako dobro neka snov
prevaja toploto. Ko je v snovi prisoten temperaturni gradient, se toplotni
tok širi od toplejšega področja k hladnejšemu, dokler nima vsa snov iste
temperature.
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Dvolomnost
Dvolomnost je pojav, pri katerem se žarek pri prehodu skozi nekatere
anizotropne snovi razdeli na dva žarka. Pomembno je, da se pojavlja v
vseh anizotropnih mineralih, kot je npr. kalcit. Kako se žarek razkloni, je
odvisno od polarizacije svetlobe. Dvolomnost se kaže tudi pri tekočih
kristalih (slika 2.1.7).

Slika 2.1.7 Dvolomnost pri kalcitu (levo) in barve pri tekočemu kristalu, ki so posledica
dvolomnosti (desno) (Vir: www.doitpoms.ac.uk/tlplib/anisotropy/optical.php,
http://sss.fmf.uni-lj.si/data/196.pdf)
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2.2

Zakaj vpeljati pojem anizotropnost v šolo?
Pri pouku fizike v osnovni šoli večinoma spoznavamo snovi, ki so izotropne, in
delamo z njimi, medtem ko anizotropnost in anizotropne snovi za enkrat še niso
vključene v učni načrt. Učni načrt fizike je že več let nespremenjen, eksperimenti,
ki se izvajajo pri pouku, zastareli in učencem nezanimivi … Učenci pa iz leta v leto
postajajo vedno bolj zahtevni. Učitelji se morajo zato toliko bolj potruditi in
pripraviti učne ure fizike, s katerimi pritegnejo pozornost učencev.
Zakaj torej vpeljati pojem anizotropnost v šolo? Kljub temu da je anizotropnost za
razumevanje zahteven pojem, je to lastnost materialov, s katerimi se današnja
mladina srečuje vsak dan, ne da bi se tega zavedala. Večina mladih vsakodnevno
uporablja mobitele, prenosnike, tablične računalnike, iPod-e, iPad-e, iPhone in
ostale pripomočke, ki temeljijo na principu delovanja tekočih kristalov.

Slika 2.2.1 iPhone, iPad, iPod, tablični in prenosni računalnik (Vir: appsforfree.webs.com,
www.tehnomanija.si/fotoz/Novica/2010/marec/2332010130746_D07055475/title_b.jpg,
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlQcssElweWVJZILif8mshNZgBr6K82wokqvzgobGeIljE48qfg&t=1)
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2.3

Kako razložiti pojem anizotropnost učencem?
Fizika, eden izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole,
velja večkrat za enega najzahtevnejših predmetov, kar zadeva razumevanje in
dojemanje snovi. Zato je potrebno razlago snovi ponazoriti in jo prikazati na
učencem preprostih in poznanih poskusih oz. primerih.
Ker je pojem anizotropija zahteven za razumevanje in razlago, je potrebno izbrati
pripomoček, ki je dovolj preprost za prikaz in razumevanje.
Cilj moje diplomske naloge je poiskati čim bolj preprost poskus, ki bi pokazal
glavno lastnost anizotropnih materialov - to je lastnost, da se anizotropen
material v različnih smereh obnaša različno.
Izkušnje kažejo, da se pleten pulover ali vezena majica v različnih smereh razteza
različno. Vzamemo dovolj velik pleten vzorec kvadratne oblike in ga v vsaj dveh
smereh (glede na smer pletenja pravokotno in vzporedno) obremenimo z istimi
silami. Učenci ugotovijo z merjenji, da se pri isti obremenitvi pleteni vzorec v
različnih smereh raztegne različno.
Tak poskus je preprost tako za izvedbo kot tudi za merjenje in ga učenci lahko
brez težav izvedejo sami. Ob koncu merjenj in analizi rezultatov pa skupaj z
učiteljem povzamejo izsledke in podrobneje opišejo anizotropijo.
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2.4

Pleteni vzorci kot model
Zakaj pravzaprav vzeti za model anizotropnega materiala pleteno krpico? Vsakdo
ve, da se pleten pulover ali navadna bombažna majica raztezata v različnih
smereh drugače. Ko pa otrokom razlagamo fizikalne pojme, moramo izhajati tako
za predstavitev kot tudi za razumevanje iz čim bolj preprostega primera.
Pri pletenih vzorcih sta pomembni predvsem dve smeri, in sicer smer pletenja in
smer obremenjevanja. Za model sem vzela dva različna vzorca, ki ju imenujemo
»vse leve« oz. »vse desne« in »riž«. Že ob raztegu pletenine z rokami se vzorca
raztegujeta različno, kar se izkaže tudi pri merjenju in izračunu koeficienta
elastičnosti enega in drugega modela.
Med nalogo bosta večkrat omenjena dva koeficienta, to sta koeficient raztezka v
smeri pletenja

in koeficient v smeri pravokotno na pletenje

podatki bom lahko izračunala

z enačbo

ob približku linearnega raztezka
Koeficient

. Z izmerjenimi

.

je premo sorazmeren s širino vzorca

in obratno sorazmeren z

njegovo dolžino Iz teh podatkov je mogoče izračunati koeficient elastičnosti
materiala po enačbi

Pri obremenjevanju vzorcev sta pomembna raztezek v smeri pletenja
raztezek, ki je pravokoten na to smer

in

, saj sta tudi ti dve količini odvisni od

materiala in sile:
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Slika 2.4.1 Vzorec, ki je prikazan v treh različnih stanjih. Črn kvadrat prikazuje vzorec v mirovni legi, ko ni
obremenjen. Rdeč pravokotnik kaže, kako se vzorec raztegne, ko ga s silo F obremenimo v smeri
pletenja, in moder, ko vzorec z isto silo F obremenimo pravokotno na smer pletenja (Vir: Knitted
patterns as a model for anisotropy, 2011, 5)

Raztezek je vektorska vsota raztezkov v obeh smereh:

Glede na to lahko izračunamo še odvisnost koeficienta raztezka od kota:

in odvisnost elastičnosti od kota:
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3 Eksperimentalni del
3.1

Priprava in izbira pletenih vzorcev
Z izbranim poskusom sem hotela
predstaviti način, kako je mogoče
na čisto preprostem vzorcu
prikazati anizotropnost.
Za poskuse, ki sem jih izvedla, sem
si pripravila pletene vzorce
kvadratne oblike. Pridobila sem
Slika 3.1.1 Puloverja z različnim vzorcem

jih na tak način, da sem razrezala

dva stara puloverja (slika 3.1.1) z različnima vrstama vzorcev. Nato sem s
pomočjo večjega geotrikotnika in škarij puloverja razrezala (slika 3.1.2) na
kvadratne vzorce. Ker sem med drugim merila odvisnost elastične konstante pod
različnimi koti obremenjevanja, so bili vzorci izrezani glede na smer pletenja v
različnih smereh.

Slika 3.1.2 Rezanje puloverjev pod različnimi koti

Na teh modelih sem raziskovala anizotropnost pletenih vzorcev. Anizotropija
pletenih vzorcev je posledica pletenja, saj se v eni smeri raztezajo bolj in v drugi
manj. Raziskovala sem odvisnost elastične konstante od kota obremenjevanja in
odvisnost zamika vzorca od kota obremenjevanja.
Eksperiment sem zastavila tako, da je bilo merjenje čim bolj enostavno za izvedbo
in da bi z merjenjem pokazala odvisnost elastične konstante od smeri
13

obremenjevanja. Iz vsakega puloverja sem izrezala približno enako velike vzorce
pod različnimi koti. Vzorec za obremenjevanje pod kotoma 0° in 90° (sliki 3.1.3,
3.1.10 in 3.1.9, 3.1.16) sem odrezala vzporedno s smerjo pletenja, potem pa sem
kot rezanja vsakič povečala za 15° in tako dobila vzorec za obremenjevanje pod
kotoma 15° in 75° (sliki 3.1.4, 3.1.11 in 3.1.8, 3.1.15), vzorec za merjenje s kotoma
30° in 60° (sliki 3.1.5, 3.1.12 in 3.1.7, 3.1.14) ter vzorec za obremenjevanje pod
kotom 45° (sliki 3.1.6 in 3.1.15). Med merjenjem sem vsako meritev tudi
fotografirala, saj sem s fotografij potem razbrala, za kolikšen kot in kako se je pri
obremenjevanju zamaknil posamezni vzorec.

Vzorec »vse leve«
Kot

Dolžina

[°]

[mm]

0

Širina

Vzorec »riž«
Kot

Dolžina

Širina

[mm]

[°]

[mm]

[mm]

14,8

14,9

0

14,9

15

15

15,2

15,2

15

15,1

15,3

30

15

15,2

30

15,3

15,6

45

15

14,7

45

15,2

15,1

60

15,2

15

60

15,6

15,3

75

15,2

15,2

75

15,3

15,1

90

14,9

14,8

90

15

14,9

Tabela 3.1.1 Velikosti pletenih vzorcev obeh vezenj
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Pleteni vzorci - RIŽ:

Slika 3.1.3 Obremenjevanje pod kotom 0°

Slika 3.1.4 Obremenjevanje pod kotom 15°

Slika 3.1.5 Obremenjevanje pod kotom 30°

Slika 3.1.6 Obremenjevanje pod kotom 45°

Slika 3.1.7 Obremenjevanje pod kotom 60°

Slika 3.1.8 Obremenjevanje pod kotom 75°
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Slika 3.1.9 Obremenjevanje pod kotom 90°

Pleteni vzorci – VSE LEVE:

Slika 3.1.10 Obremenjevanje pod kotom 0°

Slika 3.1.11 Obremenjevanje pod kotom 15°

Slika 3.1.12 Obremenjevanje pod kotom 30°

Slika 3.1.13 Obremenjevanje pod kotom 45°
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Slika 3.1.14 Obremenjevanje pod kotom 60°

Slika 3.1.15 Obremenjevanje pod kotom 75°

Slika 3.1.16 Obremenjevanje pod kotom 90°
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3.2

Postavitev eksperimenta
Potrebščine za izvedbo eksperimenta:
-

štirje modeli vsakega vezenja

-

uteži po 10 g

-

uteži po 100 g

-

dve pletilki

-

dve stojali

-

dve priponki
Slika 3.2.1 Postavitev stojala z
merjencem

Najprej je bilo treba pripraviti modele, ki sem jih glede na smer pletenja izrezala
pod različnimi koti (slika 3.2.2).

Slika 3.2.2 Vzorci vse leve (zgoraj) in riž (spodaj)

Nato sem skozi pletenje spodaj in zgoraj enakomerno vbodla še pletilki (slika
3.2.3) in vzorec obesila na stojalo (slika 3.2.1).
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Nato sem merila, za koliko centimetrov se je
raztegnil posamezni vzorec. Prvo meritev sem
opravila brez dodane obremenitve, nato pa sem z
vsakim merjenjem dodala hkrati 30 g in sproti
merila raztezek pletenja. To sem počela toliko
časa, dokler nisem pri zadnji obremenitvi na
vzorec obesila toliko uteži, da so skupaj tehtale
Slika 3.2.3 Vzorec na stojalu

600 g.
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3.3

Obdelava podatkov in rezultati
Z eksperimentom sem hotela pokazati anizotropijo, ki se kaže v različnem
raztezanju pletenih vzorcev glede na smer obremenitve. Podatke, ki sem jih
izmerila, sem vnesla v program Microsoft Excel in nato v istem programu
izračunala še ostale potrebne količine. Merjenja sem opravila na dveh preprostih
vzorcih pletenja, ki sem jih razrezala pod različnimi koti, kar pomeni, da sem
imela na koncu 8 vzorcev (slika 3.2.2). Vse vzorce sem glede na smer, pod katero
je bil vzorec odrezan (slika 3.3.1), merila dvakrat, enkrat v vzporedni in drugič v
pravokotni smeri, Izjema je le vzorec, ki sem ga odrezala pod kotom 45° in z njim
merila le enkrat.

Slika 3.3.1 Vzorec »vse leve«, obremenjen z isto silo, vendar enkrat pod kotom 0° (levo) in drugič pod kotom
90° (desno)

3.3.1 Koeficient elastičnosti
Za izračun koeficienta elastičnosti
koeficienta raztezka v pravokotni

sem morala najprej izračunati
in vzporedni smeri

glede na

pletenje po enačbah

20

Nato pa sem izmerjene podatke primerjala še s podatki, ki sem jih
pridobila z računanjem po enačbi

V grafih1 in 2 sem dobljene podatke, izmerjene in izračunane, tudi
predstavila.
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Graf 1: Odvisnost koeficienta raztezka pri »rižu« pod različnimi koti obremenjevanja
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Graf 2: Odvisnost koeficienta raztezka pri »vseh levih« pod različnimi koti obremenjevanja
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Iz grafa 1 in 2 je razvidno, da se nekatera merjenja ne ujemajo popolnoma z
vrednostmi, ki so izračunane. Do teh napak je verjetno prišlo zaradi napake pri
merjenju in odčitavanju raztezka ali pa zaradi poškodb, ki so nastale na puloverju
ob pranjih in nošenju.
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l [cm]
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90°
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0

1

2

3

4

5

6

7

F [N]

Graf 3: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod različnimi koti za vzorec »vse leve«
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Graf 4: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod različnimi koti za vzorec »riž«

Iz grafov 3 in 4 je razvidno, da raztezanje pletenih vzorcev ni linearno.
Najbolj se vzorci raztezajo linearno pri majhnih silah nekako do 2 N. Ko so
bile sile obremenjevanja večje, so bili raztezki majhni in obratno, ko so bile
sile majhne, so bili raztezki veliki. Pri nekaterih primerih se je pri
obremenjevanju s silami med 5 in 6 N zgodilo celo to, da se vzorec ni več
raztezal. To se je zgodilo pri obeh vrstah pletenja. Pri »vseh levih« se to
vidi pri vzorcih, odrezanih pod kotoma 0° in 60°, pri vezenju »riž« pa pri
vzorcih, odrezanih pod koti 0°, 15°in 90°.
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Graf 5: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod kotoma 0° in 60°, ko se vzorec »vse leve« pri zadnjih
obremenjevanjih ne razteza več
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Graf 6: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod koti 0°, 15° in 90°, ko se vzorec »riž« pri zadnjih
obremenjevanjih ne razteza več

V nadaljevanju sta prikazana še grafa, na katerih je v posameznem grafu
zajetih manj vzorcev.
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Graf 7: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod koti 0°, 45° in 90° za vzorec »vse leve«
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Graf 8: Odvisnost raztezka od sile obremenjevanja pod koti 0°, 45° in 90° za vzorec »riž«
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3.3.2 Zamik vzorcev
Pri izvajanju poskusa sem ugotovila, da se med dodajanjem uteži in s tem
povečevanjem sile obremenjevanja vzorec ni le raztezal v smeri
obremenjevanja, pač pa se je tudi zamikal (slika 3.3.2.1).

Slika 3.3.2.1 Zamikanje vzorca pri obremenjevanjih s silo 0,3 N (levo), 2,7 N (sredina) in 6 N
(desno)
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Graf 9: Odvisnost kota zamika od kota obremenjevanja vzorca »vse leve«
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Graf 10: Odvisnost kota zamika od kota obremenjevanja vzorca»riž«

Iz grafov 9 in 10 je razvidno, da zamikanje vzorcev ni linearno. Največji
zamik se je pojavil pri obeh vzorcih pri modelu, ki je bil odrezan in
obremenjen pod kotom 45°. Kot zamika nelinearno narašča od 0° pa nekje
do 45°, potem pa začne spet padati do kota 90°.
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4 Umestitev v učni načrt
»Pouk fizike v osnovni šoli razvija sposobnost za proučevanje naravnih pojavov, tako da
učenci spoznajo ter usvojijo jezik in metode, ki se uporabljajo pri proučevanju fizikalnih
pojavov, in se seznanijo s preprostimi fizikalnimi pojmi, ki povzemajo naše vedenje o
naravi. Seznanijo se s pomembnejšimi tehničnimi pridobitvami in tehnološkimi procesi, ki
ne bi bili mogoči brez fizikalnih spoznanj. Na podlagi dejavnosti in z eksperimentalnim
delom usvajajo nova spoznanja in pridobivajo ustrezne predstave o povezanosti naravnih
pojavov.« (Učni načrt fizika, 2011, 4)
Učenci se s pojmom sile prvič srečajo v 8. razredu devetletne osnovne šole pri pouku
fizike. Prav zaradi tega je ta snov zanje ena izmed najbolj zahtevnih. Predvidene vsebine,
ki so neposredno povezane z mojim diplomskim delom, so:
-

merjenje sil,

-

vzmetna tehtnica in

-

Hookov zakon.

Pri omenjenih vsebinah vključuje učni načrt naslednje cilje:
-

učenci raziščejo, ali so telesa prožna ali neprožna,

-

usvojijo enoto za silo newton (N) in jo interpretirajo kot težo 100 g uteži,

-

uporabijo dogovor za določanje teže telesa z znano maso,

-

ugotovijo, da enako velike sile na izbranem telesu povzročijo enake učinke,

-

narišejo graf raztezka v odvisnosti od sile in ga razložijo,

-

iz grafa preberejo ustrezne podatke,

-

s poskusom ugotovijo, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki
deluje na vzmet, in ga zato uporabimo kot mero za velikost sile,

-

uporabijo pripravo za merjenje sil.

Ob koncu poglavja sile imajo učenci dovolj usvojenega znanja in pojmov, ki so ob
podpori eksperimentov potrebni za razumevanje anizotropije. Učenci bi tako lahko sami
izvedli del poskusov, ki sem jih opravila za eksperimentalni del svojega diplomskega
dela. Sami bi lahko prišli do določenih izsledkov. Primerjali bi raztezke pri enakih
obremenitvah na različnih vzorcih in samo raztezanje na posameznem vzorcu.
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4.1. Učni list
NALOGA
Pripomočki:
 dva različna vzorca pletenine ali jerseya velikosti cca. 15cm x 15cm,
 škarje,
 ravnilo,
 geotrikotnik,
 dve pletilki,
 uteži po 10 g,
 uteži po 100 g,
 dve stojali,
 dve priponki.

Navodilo:
Tkanino moraš odrezati tako, da bo ena stranica kvadrata pravokotna na smer pletenja,
druga pa z njo vzporedna. Tkanini najlaže določiš smer pletenja tako, da ugotoviš, kje
gredo nitke stran od pletenine (slika 4.1.1). Skozi pripravljen vzorec pretakni pletilki, kot
kaže slika 4.1.2. Vzorec obesi na stojalo (slika 4.1.3) in začni odčitavati.

Slika 4.1.1 Odstopanje nitke

Slika 4.1.2 Vstavljanje pletilke

Slika 4.1.3 Postavitev

V tabelo si vpisuj razdaljo med pletilkama. Obešene uteži enakomerno razmakni (slika
4.1.2).
Ta merjenja ponovi za oba vzorca. Potem vzorec zasukaj za 90°, pretakni pletilki in
opravi meritve še enkrat.
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Preglednice:
VZOREC »A«

Obremenjevanje v smeri
pletenja:
l (cm)
m (g)
F (N)

Obremenjevanje pravokotno
na smer pletenja:
l (cm)
m (g)
F (N)

0

0

30

30

60

60

90

90

120

120

150

150

180

180

210

210

240

240

270

270

300

300

330

330

360

360

390

390

420

420

450

450

480

480

510

510

540

540

570

570

600

600
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VZOREC »B«

Obremenjevanje v smeri
pletenja:
l (cm)
m (g)
F (N)

Obremenjevanje pravokotno
na smer pletenja:
l (cm)
m (g)
F (N)

0

0

30

30

60

60

90

90

120

120

150

150

180

180

210

210

240

240

270

270

300

300

330

330

360

360

390

390

420

420

450

450

480

480

510

510

540

540

570

570

600

600
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Analiza:
Na milimetrski papir nariši odvisnost dolžine raztezka od sile obremenjevanja
za vse štiri meritve. Točke na grafu med seboj poveži s tanko črto tako, da bo
krivulja povezana čim lepše.

Vprašanja:
1 Primerjaj grafa obeh vzorcev A in B pri obremenjevanju v smeri pletenja.
Ali se vzorca raztezata linearno (enakomerno)?
2 Primerjaj grafa obeh vzorcev A in B pri obremenjevanju pravokotno na smer
pletenja.
Ali se vzorca raztezata linearno (enakomerno)?
3 Med seboj primerjaj oba grafa vzorca A.
Ali se vzorec v obeh smereh razteza enako?
4 Med seboj primerjaj oba grafa vzorca B.
Ali se vzorec v obeh smereh razteza enako?
5 Kateri material se razteza bolje in v kateri smeri?
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5 Zaključek
Eden izmed zahtevnejših fizikalnih pojmov za razumevanje je zagotovo anizotropija.
Hkrati je to pojem, s katerim se nezavedno vsakodnevno srečuje vse več ljudi, tudi
mladostnikov in otrok. Le kdo v moderni družbi danes ne uporablja mobilnega telefona,
prenosnega računalnika, nima doma LCD televizorja itd. Delovanje vseh naštetih
predmetov temelji na optični anizotropiji tekočih kristalov. Zato je zelo pomembno, da
se uporabniki seznanijo z delovanjem naprav, ki jih uporabljajo.
Namen moje diplomske naloge je, da predlagam preprost in učencem dobro poznan
model, s katerim bi spoznali in razumeli pojem anizotropnost ter lastnosti anizotropnih
predmetov. Poleg tega lahko nazorno analiziramo tudi kotno odvisnost anizotropnosti.
Tematika je s poskusom, ki sem ga opisala v diplomski nalogi, primerna tudi za osnovno
šolo. Primer je dovolj preprost, da učenci lahko izvajajo eksperiment sami in hkrati
raziskujejo lastnosti, povezane z anizotropijo materialov. Kljub temu da so merjenja na
takem modelu nenatančna, je glavna lastnost anizotropije - odvisnost lastnosti od smeri
zunanje obremenitve - dobro vidna. Pleteni vzorci so se raztezali različno, ko so bili
obremenjeni z istimi silami pod različnimi koti, sploh če izvzamem skrajna dva pri kotih
0° in 90°. Ob izvajanju poskusov sem ugotovila tudi to, da se vzorci niso le raztezali v
smeri obremenjevanja, ampak so se tudi zamikali v drugo smer.
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