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Povzetek 

 

V diplomskem delu predstavimo preprosto napravo, s katero lahko v razredu pokažemo elastične 

lastnosti snovi na zanimiv nestandarden način. Običajno linearno elastičnost, ki jo opisuje Hookov 

zakon, v šoli pokažemo s poskusom, kjer raztezno obremenjujemo vzmet ali elastiko. Z napravo, 

predstavljeno v diplomskem delu, lahko različne predmete obremenjujemo na stisk. Natančno lahko 

merimo skrček snovi in silo, ki je za to potrebna, ter tako pokažemo, da Hookov zakon velja tudi za 

stiskanje snovi. Delovanje naprave preverimo na dveh zgledih, z merjenjem zveze med silo in 

deformacijo za v valj zvito plastično folijo po zgledu eksperimentalne naloge na Mednarodni fizikalni 

olimpijadi leta 2010 in z merjenjem sile in deformacije kvadra iz penaste gume. Z ustreznimi 

prilagoditvami fizikalne zahtevnosti je vsebina diplomske naloge primerna za delo v osnovnih in 

srednjih šolah. 

 

Ključne besede 

Hookov zakon, elastična deformacija, prožnostna energija, stiskalnica, elastična folija, upogibna 

elastičnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In the diploma paper a simple press device is developed in order to demonstrate elastic properties of 

matter in the classroom in an interesting nonstandard way. Linear elasticity described by the Hooke’s 

law is usually introduced by an experiment, in which a spring or an elastic band is stretched by hanging 

weights. With the device developed in the diploma paper various objects can be compressed. Precise 

measurements of the contraction of the object and the force acting on the object can be measured 

simultaneously in order to demonstrate the validity of the Hooke’s law for compression. The 

performance of the device is verified by two examples. First, following the example of the experimental 

problem in the International Physics Olympiad in 2010 the deformation of the transparent foil rolled into 

a cylindrical shape is measured. As a second example the deformation of the polyurethane foam in a 

cuboid shape is measured. With suitable modifications of the level of difficulty the content of the 

diploma paper can be adjusted for use in primary or secondary school. 
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Hooke’s law, elastic deformation, elastic energy, press, elastic foil, bending rigidity. 
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1. UVOD 

 
Glavna motivacija pri izbiri teme diplomske naloge je učencem na drugačen način predstaviti 

Hookov zakon in hkrati učiteljem ponuditi napravo, s katero bodo enak pristop lahko uporabili 

v razredu. S Hookovim zakonom se učenci srečajo v 8. razredu osnovne šole pri poglavju o 

silah. Običajno se zakon predstavi s pomočjo poskusa, kjer preverimo premo sorazmerje med 

raztezkom vzmeti in silo, ki razteza vzmet. Več se učencem v osnovni šoli ne pove, se pa 

kasneje dijaki naučijo, da je premo sorazmerje med raztezkom podolgovatih teles in raztezno 

silo opazno le pri majhnih deformacijah. Šele na fakulteti se študentje seznanijo s tem, da 

Hookov »zakon« pravzaprav ni zakon ampak fenomenološka zveza, ki velja le ob določenih 

pogojih, na primer pri dovolj majhnih deformacijah. 

 

V delu bomo predstavili alternativno vpeljavo Hookovega zakona v osnovni ali srednji šoli, 

kjer bomo namesto vzmeti vzeli bodisi kvader iz prožne snovi, na primer penaste gume, ali pa 

v valj zvito plastično folijo. V prvem primeru je razlika v primerjavi z vzmetjo predvsem v 

tem, da kvader stiskamo in ne raztezamo, medtem ko gre pri zviti foliji za bolj zapleteno 

odvisnost, ki je zanimiva s fizikalnega stališča in lepo izkorišča možnosti naprave, ki jo bomo 

predstavili kot osrednji praktični del diplomskega dela. 

 

Ideja za napravo za merjenje zveze med deformacijo in silo je v osnovi zelo preprosta. Med 

dve vodoravni vzporedni plošči damo tehtnico, s katero merimo silo, med merilno ploščo 

tehtnice in zgornjo ploščo naprave pa opazovano telo. Za ustrezno izpeljavo meritev je 

pomembno, da lahko sočasno natančno merimo silo in deformacijo telesa. Za prvo poskrbimo z 

dovolj natančno tehtnico, za drugo pa z ustrezno povezavo med obema ploščama z navojnimi 

palicami. 
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2. TEORIJA ELASTIČNOSTI 

 
Vsaka snov ima celo vrsto zanjo značilnih snovnih lastnosti. Ni vseeno, ali upognemo jekleno 

žico ali svinčeno. Ko žici spustimo, zavzame jeklena žica spet prvotno obliko, svinčena pa ne. 

Pravimo da je jeklo za majhne deformacije prožno. Svinec je plastičen ker se mu oblika 

spremeni že pri majhnih deformacijah [1]. Meja med prožnostjo in plastičnostjo je relativno 

tanka. Tudi prožno telo lahko postane plastično, če ga upognemo s preveliko silo. Pravimo, da 

presežemo mejo prožnosti. Če oblikujemo svinčeno vijačno vzmet in jo obremenimo z 

majhno silo, se po prenehanju delovanja sile povrne nazaj v prvotno obliko.  

 

2.1 Vzdolžna obremenitev in deformacija  

 

Če želimo telo deformirati, moramo nanj delovati s silo. Kadar je ta sila pravokotna na 

površino telesa, telo bodisi stiskamo bodisi raztezamo. To je odvisno od smeri sile. Pri tem 

ustvarimo tlačno oziroma natezno napetost. Tlačna/natezna napetost je kvocient sile, s katero 

stiskamo/raztezamo telo, in prečnega preseka telesa. Običajno jo označimo s σ in jo merimo v 

enotah za merjenje tlaka, torej N/m2. Relativni skrček/raztezek je kvocient skrčka/raztezka in 

dolžine telesa. Relativni skrček/raztezek imenujemo tudi deformacija in jo običajno označimo 

z ε. Ti dve količini sta v sorazmerju. Sorazmernostni faktor E med  σ  in  ε  je odvisen od vrste 

snovi. Imenuje se modul elastičnosti, Youngov modul ali prožnostni modul [2],[3]. Modul 

elastičnosti računamo v enakih enotah kot tlačno napetost, torej N/m2. Za večino elastičnih 

materialov velja da se pri raztezanju v izbrani smeri, prečno glede na to smer skrčijo. Vzrok je 

v fleksibilnih vezeh med molekulami, ki gradijo materiale. Poissonovo število je razmerje 

med relativnim raztezkom v vzdolžni smeri in relativnim skrčkom v prečni smeri [4],[5]. 

Vrednost števila je za večino materialov med 0 in 0,5. Vrednost je pri večini pozitivna. 

Obstajajo tudi materiali z negativno vrednostjo Poissonovega števila, vendar o njih tu ne 

bomo govorili.  

 

2.2 Vzmeti 

 

Ko človek sliši besedo elastičen oziroma prožen material, najverjetneje najprej pomisli na 

elastike in vzmeti. Vzmeti so resnici na ljubo res zelo razširjena prožna telesa in v našem 

vsakdanjiku igrajo dokaj pomembno vlogo. Na nek način bi lahko rekli, da nam lajšajo potek 

vsakdanjika, saj si dandanes le težko predstavljamo, kakšna bi bila vožnja s poljubnim 
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nevzmetenim prevoznim sredstvom. Zasluge za prijetno vožnjo po cestah in drugih prevoznih 

površinah lahko pripišemo listnatim in vijačnim vzmetem pri podvozjih avtomobilov. Doba 

uporabe listnatih vzmeti se počasi izteka, saj uporaba takšnih vzmeti sega že v srednji vek in jo 

zato smatramo kot eno najstarejših oblik praktične uporabe vzmeti. Takrat so jih uporabljali na 

kočijah in tudi s pojavom prvih avtomobilov vloga teh vzmeti ni takoj zamrla. Še danes jo 

lahko zasledimo na kakšnih starejših tovornih vozilih, kjer služi kot obesa. Listnato vzmet je 

počasi izpodrinil amortizer z vijačno vzmetjo ki ga danes srečamo praktično na vseh prevoznih 

sredstvih. Te vzmeti blažijo udarce med vožnjo z avtomobilom in tudi z ostalimi prevoznimi 

sredstvi (kolo, motor, avtobus, vlak…). V današnjem digitalnem svetu vzmeti nimajo več 

tolikšne vloge pri določanju točnega časa, kot so jo imele v preteklosti. Takrat so polžaste 

vzmeti predstavljale pomembno komponento v mehanizmih ur. Tudi danes jih še vedno 

srečamo v tovrstnih urah, ki jih številni ljudje še vedno nosijo na zapestju. Ostalim dnevni čas 

kažejo digitalne ure, vendar tudi pri teh vloga vzmeti ni povsem zbledela. Z vzmetmi smo se 

srečali, še preden sta v našem življenju postala pomembna dnevni čas in izbira prevoznega 

sredstva. Otroštvo marsikaterega posameznika so zaznamovale številne igrače, ki so delovale 

na principu deformacije vzmeti. Otroške igrače z vzmetmi delujejo na principu pretvorbe 

prožnostne energije v potencialno in kinetično energijo. Tovrstne igrače predstavljajo tudi 

priročen didaktični pripomoček pri demonstraciji prožnostne energije v šoli. Pa še otroci jih 

lahko prinesejo kar od doma. 

 

2.3 Prožnostna energija 

 

Prožnostna energija je oblika energije, ki jo ima prožno deformirano telo. Čim bolj je takšno 

telo deformirano, tem več prožnostne energije hrani v sebi. Prožnostna energija vijačne vzmeti, 

za katero velja Hookov zakon, je enaka 

 
2

2xk
Wpr


  , (1) 

kjer je k konstanta prožnosti vzmeti in Δx raztezek oziroma skrček vzmeti [6],[7].  

Velikost prožnostne energije je sorazmerna s kvadratom raztezka/skrčka vzmeti in s 

koeficientom  k  vzmeti. Čim večji je koeficient, tem težje je vzmet deformirati. Trše vzmeti 

torej že pri majhnih deformacijah skladiščijo več energije in obratno. Mehkejše vzmeti imajo 

manjši koeficient in zato pri enakih deformacijah skladiščijo manj energije.  

V odstavku o vzmeteh sem navedel nekaj primerov vzmeti. Poznamo torej vijačne vzmeti, 

listnate vzmeti, polžaste vzmeti. Dodamo lahko še torzijske vzmeti, membranske vzmeti. Za 
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izdelavo poljubne oblike vzmeti je potrebno imeti le prožen material, ki ga nato po želji 

oblikujemo v želeno obliko. Taka materiala sta kovina ali plastika. Cilindrično vzmet iz 

pravokotne plastične folije dobimo tako, da jo zvijemo v plašč valja. To lahko storimo na dva 

načina. Folijo lahko zlepimo v plašč valja vzdolž daljše stranice ali vzdolž krajše stranice 

folije. Tako dobimo valj (cilinder), ki ga s stiskanjem lahko deformiramo. Prožnostno energijo 

valjaste folije izrazimo kot 

 
2

2 v

pr
R

S
W


  , (2) 

kjer vpeljemo novo elastično konstanto κ, ki jo bomo imenovali upogibna elastičnost, z S 

označimo ploščino plašča valja in z  Rv  krivinski radij valja [8].  

Ko folijo, ki je neobremenjena zvita v plašč valja, stiskamo med dvema vzporednima 

ploščama, v smeri pravokotni na os valja, se spreminja njena oblika. Osnovni ploskvi 

neobremenjenega valja sta kroga. Med stiskanjem imata osnovni ploskvi najprej obliko elipse, 

ki ima kratko polos vzporedno na smer sile, s katero folijo stiskamo (slika 1a). Pri dovolj veliki 

sili je del folije raven in vzporeden ploščama, med katerima je folija, del folije, ki se ne dotika 

plošč ima konstanten krivinski radij R , ki je enak polovici razdalje med ploščama z.  Za tako 

oblikovano folijo bomo rekli da ima obliko stadiona (slika 1b).  

 

 

Slika 1: Oblika folije pri dveh tipičnih obremenitvah. Pri dovolj majhni sili ima presek obliko 

elipse s krajšo polosjo a, ki je enaka polovici razdalje med ploščama z. Pri dovolj veliki sili ima 

presek obliko stadiona in je krivinski polmer deformiranega dela folije R enak  polovici 

razdalja med ploščama z.  
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Problem izračuna prožnostne energije eliptičnega profila zahteva več matematičnega znanja 

kot izračun prožnostne energije folije v tlorisni obliki stadiona. Elipso je namreč potrebno 

zapisati s parametričnimi koordinatami in nadalje izhajati iz tega zapisa. Zaradi prevelike 

kompleksnosti tega problema, se bomo v nadaljevanju omejili le na določanje prožnostne 

energije folije, ki ima obliko stadiona. Vsa energija je v tem primeru shranjena v upognjenih 

delih. Folija na ravnih delih namreč ni deformirana in ne prispeva nič k celotni vrednosti 

prožnostne energije. Deformacija določenega dela folije je tem večja, čim manjši je manjši od 

obeh krivinskih polmerov ukrivljene ploskve. Ker imamo v našem primeru folijo zvito le v eni 

smeri, je eden od dveh krivinskih polmerov, s katerima opišemo upognjenost poljubne ploskve 

v prostoru, vedno enak neskončno, saj folija v smeri, vzporedni osi nedeformiranega valja 

nikjer ni upognjena. Celotno deformacijo torej lahko opišemo zgolj z enim krivinskim 

polmerom, ki se v primeru eliptičnega preseka (slika 1a) od točke do točke spreminja, medtem 

ko ima za presek v obliki stadiona le dve vrednoti (slika 1b). Na ravnih delih folija ni 

deformirana in je krivinski polmer neskončen, medtem ko je za vse točke na upognjenem delu 

»stadiona« krivinski polmer enak  R = z/2. Deformacija je v prvem približku sorazmerna 1/R, 

po drugi strani je velikost površine deformirane ploskve enaka ploščini plašča valja z višino l 

in s polmerom R. Analogno enačbi (2) za klasično vijačno vzmet tako dobimo izraz za celotno 

energijo folije, kadar ima obliko stadiona kot  

22R

S
Wpr


 ,                                                               (3) 

kjer smo konstanto prožnosti vzmeti k nadomestili z neko drugo konstanto, ki jo poimenujemo 

upogibna elastičnost in jo označimo s črko  in je S ploščina ukrivljenega dela. 

Iz enačbe (3) sledi, da bo pri dovolj velikih obremenitvah oziroma deformacijah, ko ima presek 

obliko stadiona, zveza med polmerom upognjenega dela folije in silo, ki folijo deformira, 

enaka  

 

 
F

l
R

2

2 
  , (4) 

kjer je R krivinski polmer deformiranega dela folije, l dolžina roba vzdolž katerega je folija 

zvita v valj, κ upogibna elastičnost in F sila, s katero stiskamo folijo. To silo odčitamo s 

tehtnice.  
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Iz zveze (4) izhajamo pri določitvi koeficienta upogibne elastičnosti po naslednjem postopku: 

 
22R

l
F


 . (5)

 .                                    

Ker v grafu R2(1/F) kvadrat krivinskega polmera predstavlja odvisno spremenljivko in sila 

neodvisno spremenljivko, nadaljujemo 

 
F

K
F

l
R

11

2

2 


.                                   (6) 

Iz enačbe (6) izpišemo koeficient, ki ga označimo s črko K. Torej 

 
2

l
K  .                                        (7) 

Preoblikujemo in dobimo 

 



l

K2
  ,                                     (8) 

kjer koeficient K predstavlja strmino linearnega dela grafa R2(1/F). 

Modul elastičnosti in upogibno elastičnost povezuje enačba [9],[10]. 

 
 2

3

112 





Ed
 , (9) 

kjer je E Youngov modul snovi, iz katere je folija, d debelina folije in ν Poissonovo število za 

snov, iz katere je folija. Poissonovo število ima pri večini snovi vrednost približno 1/3, 

debelina folije, ki smo jo uporabili pri meritvah, je 0,18 mm.   

 

3. MERITVE 

 
3.1 Merilna naprava 

 
Naprava, s katero merimo sile med deformacijo prožnih teles, je sestavljena iz naslednjih 

sestavnih delov: 

 3 vezane plošče dimenzij 200 mm x 200 mm x 8 mm, 200 mm x 300 mm x 8 mm in 160 

mm x 300 mm x 8 mm, 

 4 navojne palice premera 8 mm in dolžine 250 mm z razmikom med navoji 1,25 mm,  

 4 gumijasti čepki, 

 4 vzmetne podložke, 
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 4 šesterokotne matice M8, 

 4 krilate matice M8. 

 

 

Slika 2: Komponente naprave. 

 

Pri postopku merjenja se uporabljajo še kuhinjska tehtnica, utež in vodna tehtnica (libela). 

Napravo izdelamo po naslednjem postopku. Malo vstran od vsakega roba vezane plošče 

dimenzije 200 mm x 200 mm x 8 mm izvrtamo 4 luknje premera navojne palice. Na vsako 

navojno palico privijemo gumijasti čepek, ki služi za podstavek naprave. Navojne palice s 

čepki potisnemo skozi izvrtane luknje. Nekoliko večje luknje izvrtamo še pri robovih vezane 

plošče dimenzije 200 mm x 300 mm x 8 mm. Pazimo da se luknje obeh plošč prekrivajo. 

Preden večjo vezano ploščo »nabodemo« na navojne palice, na vsako navojno palico 

nadenemo vzmetno podložko, šestkotno matico in krilato matico. Slednjo obrnemo navzdol. 

Nazadnje na vse skupaj položimo še večjo vezano ploščo. Ta se med izvajanjem meritev s 

sukanjem krilatih matic premika v vertikalni smeri. Luknje na večji plošči morajo biti zaradi 

tega malo večje od premera navojne palice, sicer je premikanje oteženo. Ploščo dimenzije 160 

mm x 300 mm  x 8 mm  položimo na tehtnico z namenom,  da je valj folije v obeh primerih 

med izvajanjem meritev v celoti podprt. 
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Slika 3: Sestavljene komponente naprave s tehtnico za merjenje sile. 

 

 

Slika 4: Sestavljena naprava z vsemi dodatki in elastičnim materialom, ki ga merimo. 
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3.2 Meritve s folijo 

 
Prvi primer praktične uporabe naprave je stiskanje valja, v katerega smo zvili plastično folijo 

na dva načina, najprej vzdolž daljšega roba in nato še vzdolž krajšega roba. Tako dobimo dva 

valja z različno višino in premerom osnovne ploskve. Razlika med zaporednima meritvama 

stiskanja valja, zlepljenega vzdolž daljše stranice, je 0,625 mm. To ustreza polovici obrata 

krilatih matic. V primeru folije, zvite v plašč valja vzdolž krajše stranice,  je razlika med 

zaporednima meritvama cel obrat krilatih matic. To je 1,250 mm. Rezultati poskusa so 

predstavljeni v tabeli 1 in tabeli 3. V prvem stolpcu je razdalja med vzporednima ploščama. V 

drugem stolpcu so vrednosti mase, odčitane s tehtnice. V tretjem stolpcu je za eliptično obliko 

napisana dolžina krajše polosi a in za obliko stadiona krivinski polmer R. (slika 1). V četrtem 

stolpcu je sila, ki smo jo preračunali iz podatkov za vrednosti mas. Vrednosti v šestem stolpcu 

so kvadrati vrednosti tretjega stolpca.  Krepko poudarjeni podatki so meja med presekom v 

obliki elipse in presekom v obliki stadiona. Rezultati začetnih meritev ne sovpadajo s 

premico, vendar proti koncu začnejo sovpadati s premico (slika 5, slika 7). Namen poskusa s 

folijo je določitev upogibne elastičnosti κ in Youngovega modula E folije. Upogibno 

elastičnost izračunamo po izrazu (8), Youngov modul pa z izrazom (9).  Koeficient prožnosti 

folije odčitamo kot naklon linearnega dela grafa (slika 6, slika 8). Vrednosti koeficienta 

prožnosti in Youngovega modula prikazujeta tabela 2 in tabela 4.    

 

Tabela 1: Rezultati meritev pri obremenjevanju folije velikosti formata A4, zvite v plašč valja 

vzdolž daljše stranice. 

z [mm] m [g] a/R [cm] F [N] 1/F [N
-1

] (a/R)
2
 [cm

2
] 

60,000 0 3,000 0,000   9,000 

59,375 4 2,969 0,039 25,484 8,813 

58,750 9 2,938 0,088 11,326 8,629 

58,125 13 2,906 0,128 7,841 8,446 

57,500 17 2,875 0,167 5,996 8,266 

56,875 20 2,844 0,196 5,097 8,087 

56,250 24 2,813 0,235 4,247 7,910 

55,625 28 2,781 0,275 3,641 7,735 

55,000 31 2,750 0,304 3,288 7,563 

54,375 35 2,719 0,343 2,912 7,392 

53,750 37 2,688 0,363 2,755 7,223 

53,125 40 2,656 0,392 2,548 7,056 

52,500 43 2,625 0,422 2,371 6,891 

51,875 46 2,594 0,451 2,216 6,728 

51,250 49 2,563 0,481 2,080 6,566 

50,625 52 2,531 0,510 1,960 6,407 

50,000 55 2,500 0,540 1,853 6,250 
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49,375 58 2,469 0,569 1,758 6,095 

48,750 61 2,438 0,598 1,671 5,941 

48,125 64 2,406 0,628 1,593 5,790 

47,500 67 2,375 0,657 1,521 5,641 

46,875 71 2,344 0,697 1,436 5,493 

46,250 74 2,313 0,726 1,378 5,348 

45,625 76 2,281 0,746 1,341 5,204 

45,000 79 2,250 0,775 1,290 5,063 

44,375 82 2,219 0,804 1,243 4,923 

43,750 85 2,188 0,834 1,199 4,785 

43,125 87 2,156 0,853 1,172 4,649 

42,500 90 2,125 0,883 1,133 4,516 

41,875 93 2,094 0,912 1,096 4,384 

41,250 97 2,063 0,952 1,051 4,254 

40,625 99 2,031 0,971 1,030 4,126 

40,000 102 2,000 1,001 0,999 4,000 

39,375 105 1,969 1,030 0,971 3,876 

38,750 109 1,938 1,069 0,935 3,754 

38,125 114 1,906 1,118 0,894 3,634 

37,500 119 1,875 1,167 0,857 3,516 

36,875 123 1,844 1,207 0,829 3,399 

36,250 129 1,813 1,265 0,790 3,285 

35,625 134 1,781 1,315 0,761 3,173 

35,000 139 1,750 1,364 0,733 3,063 

34,375 144 1,719 1,413 0,708 2,954 

33,750 150 1,688 1,472 0,680 2,848 

33,125 156 1,656 1,530 0,653 2,743 

32,500 163 1,625 1,599 0,625 2,641 

31,875 171 1,594 1,678 0,596 2,540 

31,250 178 1,563 1,746 0,573 2,441 

30,625 187 1,531 1,834 0,545 2,345 

30,000 195 1,500 1,913 0,523 2,250 

29,375 204 1,469 2,001 0,500 2,157 

28,750 213 1,438 2,090 0,479 2,066 

28,125 224 1,406 2,197 0,455 1,978 

27,500 234 1,375 2,296 0,436 1,891 

26,875 246 1,344 2,413 0,414 1,806 

26,250 258 1,313 2,531 0,395 1,723 

25,625 271 1,281 2,659 0,376 1,642 

25,000 283 1,250 2,776 0,360 1,563 

24,375 298 1,219 2,923 0,342 1,485 

23,750 313 1,188 3,071 0,326 1,410 

23,125 331 1,156 3,247 0,308 1,337 

22,500 348 1,125 3,414 0,293 1,266 

21,875 368 1,094 3,610 0,277 1,196 

21,250 387 1,063 3,796 0,263 1,129 

20,625 410 1,031 4,022 0,249 1,063 

20,000 433 1,000 4,248 0,235 1,000 
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Slika 5: Kvadrat dolžine male polosi/krivinskega radia v odvisnosti od recipročne vrednosti 

sile za folijo debeline 0,18 mm, zlepljene vzdolž daljše stranice. 
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Slika 6: Linearni del grafa z enačbo premice in vrednostjo korelacijskega koeficienta. Iz enačbe premice 

razberemo naklon K.  

 

Tabela 2: Določitev upogibne elastičnosti in Youngovega modula s pomočjo enačb (8) in (9). 

 

Oznaka Naziv Vrednost Enota 

K naklon 3,78 Ncm
2
 

l dolžina roba 29,70 cm 

κ upogibna elastičnost 0,81 mJ 

d debelina folije 0,18 mm 

E Youngov modul 1,48 GPa 
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R² = 0,998 
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Tabela 3: Rezultati meritev pri obremenjevanju folije velikosti formata A4, zvite v plašč valja 

vzdolž krajše stranice.  

z [mm] m [g] a/R [cm] F [N] 1/F [N
-1

] (a/R)
2
[cm

2
] 

90,000 0 4,500 0,000   20,250 

88,750 4 4,438 0,039 25,484 19,691 

87,500 6 4,375 0,059 16,989 19,141 

86,250 8 4,313 0,078 12,742 18,598 

85,000 11 4,250 0,108 9,267 18,063 

83,750 13 4,188 0,128 7,841 17,535 

82,500 15 4,125 0,147 6,796 17,016 

81,250 17 4,063 0,167 5,996 16,504 

80,000 19 4,000 0,186 5,365 16,000 

78,750 21 3,938 0,206 4,854 15,504 

77,500 23 3,875 0,226 4,432 15,016 

76,250 25 3,813 0,245 4,077 14,535 

75,000 27 3,750 0,265 3,775 14,063 

73,750 28 3,688 0,275 3,641 13,598 

72,500 30 3,625 0,294 3,398 13,141 

71,250 32 3,563 0,314 3,186 12,691 

70,000 34 3,500 0,334 2,998 12,250 

68,750 35 3,438 0,343 2,912 11,816 

67,500 37 3,375 0,363 2,755 11,391 

66,250 39 3,313 0,383 2,614 10,973 

65,000 41 3,250 0,402 2,486 10,563 

63,750 43 3,188 0,422 2,371 10,160 

62,500 45 3,125 0,441 2,265 9,766 

61,250 47 3,063 0,461 2,169 9,379 

60,000 49 3,000 0,481 2,080 9,000 

58,750 50 2,938 0,491 2,039 8,629 

57,500 54 2,875 0,530 1,888 8,266 

56,250 55 2,813 0,540 1,853 7,910 

55,000 58 2,750 0,569 1,758 7,563 

53,750 60 2,688 0,589 1,699 7,223 

52,500 62 2,625 0,608 1,644 6,891 

51,250 65 2,563 0,638 1,568 6,566 

50,000 68 2,500 0,667 1,499 6,250 

48,750 70 2,438 0,687 1,456 5,941 

47,500 74 2,375 0,726 1,378 5,641 

46,250 78 2,313 0,765 1,307 5,348 

45,000 83 2,250 0,814 1,228 5,063 

43,750 88 2,188 0,863 1,158 4,785 

42,500 93 2,125 0,912 1,096 4,516 

41,250 99 2,063 0,971 1,030 4,254 

40,000 106 2,000 1,040 0,962 4,000 

38,750 113 1,938 1,109 0,902 3,754 

37,500 120 1,875 1,177 0,849 3,516 

36,250 128 1,813 1,256 0,796 3,285 

35,000 138 1,750 1,354 0,739 3,063 

33,750 148 1,688 1,452 0,689 2,848 

32,500 160 1,625 1,570 0,637 2,641 

31,250 173 1,563 1,697 0,589 2,441 

30,000 187 1,500 1,834 0,545 2,250 

28,750 202 1,438 1,982 0,505 2,066 
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27,500 222 1,375 2,178 0,459 1,891 

26,250 243 1,313 2,384 0,419 1,723 

25,000 269 1,250 2,639 0,379 1,563 

23,750 295 1,188 2,894 0,346 1,410 

22,500 328 1,125 3,218 0,311 1,266 

21,250 369 1,063 3,620 0,276 1,129 

20,000 402 1,000 3,944 0,254 1,000 

 

 
 

Slika 7: Kvadrat dolžine male polosi/krivinskega radia v odvisnosti od recipročne vrednosti 

sile za folijo debeline 0,18 mm, zlepljene vzdolž krajše stranice. 
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Slika 8: Linearni del grafa z enačbo premice in vrednostjo korelacijskega koeficienta. Iz enačbe premice 

razberemo naklon K.  

 

Tabela 4: Določitev upogibne elastičnosti in Youngovega modula s pomočjo enačb (8) in (9). 

 

Oznaka Naziv Vrednost Enota 

K naklon 4,18 Ncm
2
 

l dolžina roba 21,00 cm 

κ 
upogibna 

elastičnost 1,27 mJ 

d debelina folije 0,18 mm 

E Youngov modul 2,32 GPa 
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3.3  Stiskanje penaste gume 

 

Obstaja več načinov demonstracije Hookovega zakona. Najbolj uveljavljen način je z 

obešanjem uteži na prožno telo, denimo vzmet ali elastiko. Potrebno je paziti, da sila ni 

prevelika, ker v primeru prevelike sile zakon ne velja. Poskus je relativno enostaven, zato ga 

učenci lahko naredijo sami. Dobljeni graf je premica kar kaže na premo sorazmerje med silo in 

raztezkom. Premica ima enačbo  

 kxF   , (10) 

kjer je F zunanja sila, k konstanta prožnosti in x raztezek telesa. 

Vrednost konstante prožnosti razberemo iz naklona premice. Določimo ga iz grafa kot 

razmerje med silo in raztezkom telesa.   

Tak pristop se uporablja v šolah. Vzmet in elastika pa nista edini prožni telesi. Iz definicije 

prožnega telesa je razvidno, da je nabor takšnih materialov mnogo širši in prav je, da to 

spoznajo tudi učenci. Menim, da je za otroke najkoristneje, če poskušajo sami našteti čim več 

prožnih teles. Veliko igrač je takšnih, zato to za njih ne bi smelo biti pretežko. Oviro 

predstavlja le način, kako s takšnimi telesi vpeljati Hookov zakon. Z obešanjem uteži na neko 

gumijasto žogo ali balon je to nekoliko oteženo. To oviro premostimo z našo napravo (slika 4). 

Oblika prožnega telesa, ki mu želimo določiti lastnosti (denimo konstanto prožnosti), ni 

pomembna. Telo položimo med dve plošči in med stiskanjem telesa s pomočjo kuhinjske 

tehtnice merimo maso. Silo preračunamo iz izmerjene mase. Skrček telesa lahko določimo na 

več načinov. Če poznamo razmik med zaporednima navojema navojne palice, obrat krilate 

matice ustreza temu razmiku. Dovolj je torej poznati število obratov. Lahko pa sproti merimo 

oddaljenost med ploščama. Kako se naprava obnese v praksi sem prikazal že s poskusom z 

valjem iz plastične folije. Ker ta poskus ni čista demonstracija Hookovega zakona, sem 

napravil še meritev s penasto gumo v obliki kvadra velikosti zidne opeke. Penasta guma je 

prožna snov, saj se po prenehanju obremenitve iz deformirane oblike vrne v prvotno 

nedeformirano obliko. Uporablja se v tapetništvu, najdemo jo predvsem v novejših vzglavnikih 

in vzmetnicah. Gre torej za snov, s katero imamo opravka v našem vsakdanjiku.  

Dimenzije merjenca so približno 50 mm x 100 mm x 200 mm (slika 9). 
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Slika 9: Kvader iz penaste gume. 

 

 

Preden predstavim izsledke meritev naj omenim še to, da bi z obešanjem uteži oziroma 

polaganjem različnih mas na gumo v tem primeru le stežka prišli do uporabnih rezultatov. 

 

Rezultati poskusa so predstavljeni v tabelah 5, 6 in 7. 

 

Tabela 5: Rezultati meritve obremenjevanja kvadra penaste gume po največji mejni ploskvi. 

Krilate matice sem obračal za ¼ obrata. Krepko poudarjeni podatki se najbolje prilegajo 

premici z naklonom, ki je vrednost konstante prožnosti kvadra, zato pri risanju grafa 

upoštevamo le-te. 

 

M [kg] x [mm] F [N] 

0,00 0,00 0,00 

0,09 0,31 0,90 

0,24 0,63 2,31 

0,51 0,94 4,97 

0,91 1,25 8,91 

1,40 1,56 13,8 

1,91 1,88 18,7 

2,58 2,19 25,3 

3,13 2,50 30,7 

3,62 2,81 35,5 

4,09 3,13 40,1 

4,64 3,44 45,5 

5,14 3,75 50,4 
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Slika 10: Sila v odvisnosti od deformacije za primer, ko na kvader penaste gume s silo 

delujemo na največjo ploskev. Grafu je dodana najbolje prilegajoča se premica skupaj z enačbo 

premice in s korelacijskim koeficientom. 

 

 

 

Slika 11: Položaj kvadra penaste gume pri prvi meritvi. 
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Tabela 6: Rezultati meritve obremenjevanja kvadra penaste gume po srednje veliki mejni 

ploskvi. Krilate matice sem obračal za ¼ obrata.  

 

M [kg] x [mm] F [N] 

0,00 0,00 0,00 

0,14 0,31 1,40 

0,26 0,63 2,50 

0,37 0,94 3,58 

0,51 1,25 4,99 

0,65 1,56 6,39 

0,77 1,88 7,59 

0,89 2,19 8,76 

1,02 2,50 10,0 

1,17 2,81 11,4 

1,28 3,13 12,5 

1,39 3,44 13,6 

1,51 3,75 14,8 

1,64 4,06 16,1 

1,74 4,38 17,1 

1,84 4,69 18,0 

1,95 5,00 19,1 

2,06 5,31 20,2 
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Slika 12: Sila v odvisnosti od deformacije za primer, ko na kvader penaste gume s silo 

delujemo na srednjo ploskev. Grafu je dodana najbolje prilegajoča se premica skupaj z enačbo 

premice in s korelacijskim koeficientom. 

 

 

 

 
 

Slika 13: Položaj kvadra penaste gume pri drugi meritvi. 
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Tabela 7: Rezultati meritve obremenjevanja kvadra penaste gume po najmanjši mejni ploskvi. 

Krilate matice sem obračal za ¼ obrata.  

 

 

M [kg] x [mm] F [N] 

0,00 0,00 0,00 

0,03 0,31 0,32 

0,07 0,63 0,65 

0,11 0,94 1,06 

0,15 1,25 1,45 

0,21 1,56 2,09 

0,26 1,88 2,53 

0,31 2,19 3,02 

0,35 2,50 3,44 

0,42 2,81 4,11 

0,47 3,13 4,60 

0,52 3,44 5,07 

0,56 3,75 5,47 

0,63 4,06 6,13 

0,67 4,38 6,58 

0,72 4,69 7,07 

0,76 5,00 7,46 

0,82 5,31 8,06 

0,87 5,63 8,46 

0,91 5,94 8,96 

0,95 6,25 9,32 

1,01 6,56 9,89 
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Slika 14: Sila v odvisnosti od deformacije za primer, ko na kvader penaste gume s silo 

delujemo na najmanjšo ploskev. Grafu je dodana najbolje prilegajoča se premica skupaj z 

enačbo premice in korelacijskim koeficientom. 

 

 

Slika 15: Položaj kvadra penaste gume pri tretji meritvi. 
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Slika 16: Primerjava vseh treh meritev. 

 

3.3.1 Izpeljava zveze med konstanto prožnosti kvadra in elastičnim modulom  

 

Zvezo med konstanto prožnosti k in elastičnim modulom  E  bom izpeljal na primeru kvadra 

penaste gume, ki sem ga uporabil pri merjenju. Dolžina kvadra je dolžina njegove stranice, 

prečni prerez kvadra je velikost osnovne ploskve, na kateri stoji. Pri stiskanju s pravokotno silo 

delujemo na osnovno ploskev kvadra. S tem povzročamo tlak. Tlak ali natezna napetost σ je 

razmerje med silo in ploskvijo. Velja: 

 
S

F
  , (11) 

kjer je F sila in S velikost ploskve. 

Kvader se zaradi te sile skrči. Naj bo x velikost skrčka kvadra. Razmerje med skrčkom x in 

dolžino l stranice kvadra se imenuje relativni ali specifični skrček. V primeru raztegovanja 

kvadra pa je ta količina relativni ali specifični raztezek. Označimo ga z grško črko ε. Velja: 

 
l

x
  , (12) 

kjer je x skrček in l dolžina stranice kvadra. 

y = 16,759x - 12,032

R
2
 = 0,9987

y = 3,831x + 0,2679

R
2
 = 0,9987
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R
2
 = 0,9993
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Če velja Hookov zakon, je zveza med natezno napetostjo in specifičnim skrčkom premo 

sorazmerna. Velja:  

   E  , (13) 

kjer je sorazmernostna konstanta E elastični modul snovi. Hookov zakon velja za majhne 

deformacije, pri večjih deformacijah zveza med tlakom in skrčkom ni več linearna. Za majhne 

deformacije torej velja: 

 
l

x
E

S

F
 . (14) 

Zaradi veljavnosti Hookovega zakona pišemo xkF  . 

Dobimo: 

 
l

x
E

S

xk



. (15) 

Enačbo uredimo in dobimo: 

 
l

E

S

k
 . (16) 

Oziroma:  

 
l

SE
k


 .  (17) 

Preden preidem na konkretne izračune, bom še omenil razliko med konstanto prožnosti k 

kvadra in elastičnim modulom E. Konstanta prožnosti k je odvisna predvsem od oblike 

prožnega materiala. Pri kvadru penaste gume je konstanta prožnosti k odvisna od položaja 

kvadra v napravi. S spreminjanjem orientacije kvadra spreminjamo velikost osnovne ploskve, 

na katero delujemo z zunanjo silo. Spreminjamo tudi dolžino kvadra. Iz izpeljane zveze med 

konstanto prožnosti in elastičnim modulom je razvidno, da je konstanta prožnosti odvisna od 

dolžine in prečnega prereza telesa. Sorazmernostna konstanta med konstanto prožnosti in 

razmerjem med velikostjo prečnega prereza in dolžino telesa pa je v izpeljani enačbi elastični 

modul. Elastični modul E pa je snovna konstanta. Odvisen je od vrste materiala in ne od 

njegove oblike. Neraztegljiva ali malo raztegljiva snov ima velik elastični modul. Tak primer je 

na primer jeklo, ki je dober gradbeni material. Raztegljiva snov ima majhen elastični modul. 

Poliuretanska penasta guma je relativno raztegljiva snov, zato lahko pričakujemo manjše 

vrednosti elastičnega modula E. Za primerjavo naj navedem nekaj vrednosti elastičnega 

modula trših snovi. Diamant kot najtrša znana naravna snov ima vrednost elastičnega modula 

približno 1220 GPa, jeklo približno 200 GPa.  
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3.3.2 Določitev elastičnega modula kvadra  

 

Meritev 1:  

                           

           

        
 

 
 

    
   

 
       

 

 
   

      

       
          

 

Meritev 2: 

                            

          

       
 

 
 

    
   

 
      

 

 
   

     

       
          

 

Meritev 3: 

                             

          

       
 

 
 

    
   

 
      

 

 
   

     

        
          

 

Povprečna vrednost meritev in ocena absolutne napake: 
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3.3.3 Analiza rezultatov  

 

Izmerjene vrednosti elastičnega modula E penaste gume se med seboj nekoliko razlikujejo. 

Teoretične vrednosti konstant prožnosti za primer kvadra penaste gume znanih dimenzij 

morajo biti v razmerju 1 : 4 : 16, saj so stranice kvadra v razmerju 1 : 2 : 4. Rezultati meritev 

konstante prožnosti kvadra se razlikujejo od teoretičnih vrednosti (slika 16). Konstanti prve in 

druge meritve sta v razmerju 1 : 4,37.  Konstanti druge in zadnje meritve sta v razmerju 1 : 

2,43. Konstanti prve in zadnje meritve sta v razmerju 1 : 10,63. Možen vzrok za razhajanje 

rezultatov je v topografiji mejnih ploskev kvadra. Ploskve kvadra namreč niso povsem 

vodoravne, čeprav zgleda da so (slika 9). Če vodoravnost preverimo z vodno tehtnico 

ugotovimo da so mejne ploskve neravne.  Pri srednji in največji ploskvi neravnost  pride bolj 

do izraza. Zaradi neravne ploskve je tehtnica pri vsaki meritvi pokazala vrednost, ki ni 

mirovala. Vrednost se je postopoma manjšala. Vodoravnost zgornje obtežene vezane plošče 

smo med izvajanjem meritev preverjali z vodno tehtnico (slika 11, slika 13 in slika 15). Plošča 

ni v celoti pritiskala na osnovno ploskev kvadra, zato je pri vsaki meritvi pod njo nastala 

majhna praznina ki jo je postopoma zapolnjeval  prožen kvader. Zato so se vrednosti na 

tehtnici manjšale, saj je tehtnica zelo občutljiva. Vsakokrat je bilo treba počakati, da se je 

rezultat dokaj umiril, in ga nato zabeležiti. Vrednosti so se manj spreminjale pri najmanjši 

ploskvi. V splošnem so vrednosti elastičnega modula, ki jih dobimo iz konstant prožnosti, 

zadovoljivo blizu skupaj in za šolske razmere kar ustrezne. Za odstopanja pa ne gre kriviti le 

kvadra in mojstra, ki ga je odrezal. Vzrok je lahko tudi v napravi. Naprave ne bi mogli 

uporabljati v podjetjih, kjer na enak način elastičnim materialom določajo lastnosti. Tam se 

zagotovo zahteva večja natančnost. Za demonstracijo v šoli pa je naprava povsem ustrezna. 

Morda bi bilo dobro, da bi učence pred opravljanjem meritev opozorili na možne vzroke za 

razhajanja rezultatov s teoretičnimi vrednostmi oziroma si zagotoviti dokaj dober predmet, ki 

ga bomo merili.   
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4. UPORABA NAPRAVE V ŠOLI 

4.1 Uporaba naprave pri vpeljavi tlaka 

 

Tlak je po definiciji razmerje med silo, ki pravokotno pritiska na ploskev, in velikostjo 

ploskve. Naprava nazorno prikazuje da je sila, s katero stiskamo kvader, pravokotna. 

Vodoravnost zgornje pomične ploskve med poskusom zagotavljamo in nadzorujemo z vodno 

tehtnico.  Ko v šoli vpeljemo tlak, je potrebno učencem predstaviti odvisnost tlaka od velikosti 

sile in velikosti ploskve. Preden se lotimo tega, jim je koristno povedati, da je merilo za 

velikost tlaka deformacija kvadra. Čim večja je deformacija, tem večji je tlak. Kvader 

postavimo v poljuben položaj med vezanima ploščama. Nato ga pričnemo stiskati. Beležimo 

velikost sile, ki jo kaže tehtnica. Ker med poskusom ne spreminjamo velikosti ploskve, je 

velikost tlaka (velikost deformacije) odvisna le od sile. Čim večja je sila, tem bolj je telo 

deformirano, zato je tlak večji. Priporočljivo je delati takšne zaporedne meritve da je 

deformacija očitna.  Mejne  ploskve kvadra je dobro označiti v vodoravnimi črtami, ki se med 

stiskanjem kvadra pomikajo skupaj. Predstavitev odvisnosti tlaka od velikosti sile je bolj 

primerna za frontalno demonstracijo, ki jo izvede učitelj. Demonstracija odvisnosti tlaka od 

velikosti ploskve je kompleksnejša.  Med opravljanjem meritev je namreč potrebno spreminjati 

položaj kvadra in zaradi tega ta del zahteva tudi več časa. Predstavitev odvisnosti tlaka od 

velikosti ploskve je bolje izvesti individualno oziroma v parih po klopeh. Priporočljivo je imeti 

na razpolago več naprav in kvadrov. Če se učitelj odloči za izdelavo naprave v okviru 

tehniškega dneva, lahko s pomočjo učencev izdela zadostno število naprav. Vsaka klop 

(dvojica učencev) ima svojo napravo in poskus lahko izvedemo tako, da različni pari preverijo 

odvisnost od določene mejne ploskve. Kvader se postavi v nek položaj, ki je po klopeh 

različen, se nastavi določeno velikost sile in glede na opazne razlike v deformaciji kvadra 

sklepa na velikost tlaka. Na koncu se zapišejo še ugotovitve. Velikost tlaka je v obratnem 

sorazmerju z velikostjo ploskve in v sorazmerju z velikostjo sile. Tako pridemo do znanega 

zapisa tlaka s silo in velikostjo ploskve, ki ga zapišemo na tablo in pri tem seveda ne pozabimo 

na enote. Ker tlak in natezno napetost omenjamo že pri poglavju o Hookovem zakonu lahko, če 

se znajdemo v časovni stiski, vsaj uvod v poglavje o tlaku izvedemo kar v okviru 

demonstracije Hookovega zakona. Potrebno je imeti dober predmet z ravnimi mejnimi 

ploskvami, čeprav natančnost meritev pri vpeljavi tlaka ni tako pomembna. Tu gre le za 

predstavitev odvisnosti tlaka od sile in velikosti ploskve. Za to pa ni potrebno imeti velikega 



 

28 
 

števila meritev in bi bil načeloma tudi kvader z rahlo neravnimi ploskvami dovolj dober 

pripomoček. 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

Relativno dobri rezultati meritev pripeljejo do ugotovitve, da je predstavljena naprava dober 

učni pripomoček za izvedbo eksperimenta pri vpeljavi Hookovega zakona. Za izdelavo 

naprave ne potrebujemo veliko komponent (slika 2). Zagotoviti moramo še zadostno število 

kuhinjskih tehtnic, uteži, vodnih tehtnic in merjencev (slika 3, slika 4). Izdelava naprave je 

enostavna in jo lahko učenci pod nadzorom učitelja opravijo sami. Med uporabo naprave je 

potrebno paziti da je gornja pomična ploskev vseskozi karseda vodoravna in primerno 

obtežena. Vodoravnost preverjamo z vodno tehtnico, obtežitev je lahko različna. Pomembno je 

da gornja plošča ni upognjena ne navzgor ne navzdol. Sam sem jo obtežil s približno 5 

kilogrami, lahko pa se uporabi tudi lažja utež.  Dobro je zagotoviti enakomerno obtežitev na 4 

mestih preboda navojnih palic in vezanih plošč. Če se učitelj odloči za kvader penaste gume, 

mora zagotoviti čim bolj ravne ploskve. V nasprotnem primeru lahko pri merjenju z občutljivo 

digitalno kuhinjsko tehtnico pride do spreminjanja (manjšanja) rezultata, zato lahko meritev 

postane netočna. Pri prvi in drugi meritvi (največja in srednja ploskev kvadra) sem imel tudi 

sam manjše težave. Vrednost na tehtnici ni mirovala. Kljub temu sem iz odčitanih vrednosti 

dobil ustrezne grafe, ki kažejo sorazmerje med velikostjo sile in skrčka (slika 10, slika 12 in 

slika 14). Pred izvedbo meritev s kvadrom penaste gume nisem vedel, da bom dobil tako dobre 

rezultate.  Za konec naj še omenim, da sem bil tudi sam presenečen nad enostavno izdelavo 

naprave in njeno učinkovitostjo. Napravo sem izdelal hitro, potrebno si je bilo zagotoviti le 

zahtevane komponente, izvrtati 8 lukenj in jo sestaviti. Z izjemo vrtalnika, ki ni nevaren 

pripomoček in bi ga otroci v osmem razredu morali znati uporabljati, drugih pripomočkov ne 

potrebujemo, v kolikor nam seveda ni potrebno izrezati tudi plošč. Dimenzije so načeloma 

lahko tudi drugačne, morajo pa se med seboj ujemati.  

Upam, da to diplomsko delo prebere kakšen učitelj, ki ne bo imel zadržkov glede uporabe 

naprave pri pouku. Sam sem se o prednostih naprave prepričal in bi jo z veseljem uporabil. Je 

pa potrebno opozoriti še na nekaj. Z uporabo naprave bi prekinili tradicijo vpeljave zakona z 

raztegovanjem vzmeti, kar osebno štejem kot velik korak. Za takšen korak je potrebna 

določena količina samozavesti in odločnosti s strani učitelja. Menim, da takšni učitelji ali že 
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poučujejo ali pa se za poučevanje še izobražujejo in da čutijo željo po nečem novem in svežem, 

kar tak način demonstracije zakona nedvomno je.   
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