
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

 

Študijski program: Fizika in tehnika 

 

 

 

Histereze v vsakdanjem življenju 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: Kandidat: 

prof. dr. Mojca Čepič Jurij Osredkar 

 

 

Ljubljana, september 2016 



 

 

 

 

  



 

 

Zahvala 

 

Histereza pomeni, da se vračaš po drugi poti,  z zamikom. Taka je bila tudi moja pot k 

diplomi. Vesel sem, da mi na težkih delih poti ni bilo potrebno hoditi sam. Veliko je bilo 

sopotnikov. 

Da je bila uspešno prehojena se zahvaljujem mentorici prof. dr. Mojca Čepič, za preroške 

besede pred dvemi desetletji, zanimivo temo in topel odnos in učinkovito delo. 

Hvala Jelka in Tone, brez vaju ne bi šlo. 

Velik hvala staršema da sem in za vse kar sta vlagala vame.  

Hvala mojim malim sončkom za potrpežljivost in navdih. 

Posebna zahvala seveda tebi Damjana, da si verjela. Da bo. In je. In bo. 

 



 

 

 

 

  



 

 

Kazalo 

 

1. UVOD ....................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev področja in opis problema .............................................................. 3 

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela ........................................................ 3 

2 TEORETIČNO OZADJE EKSPERIMENTOV ....................................................... 5 

2.1 Magnetna histereza ............................................................................................. 5 

2.2 Histereza v elastiki ........................................................................................... 11 

2.3 Histereza podhlajene vode ............................................................................... 19 

2.4 Histereza grelne vrečke .................................................................................... 27 

2.5 Histereza v želirnem sredstvu agar .................................................................. 30 

2.6 Histereza pri predaji klica mobilnega telefona ................................................. 35 

2.7 Histereza pri prestavljanju z avtomobilskim menjalnikom .............................. 42 

3 Demonstracijski in laboratorijski eksperimenti za prikaz histereze ....................... 48 

3.1 Magnetna histereza ........................................................................................... 48 

3.2 Mehanska histereza pri elastiki ........................................................................ 54 

3.3 Histereza pri zmrzovanju vode ......................................................................... 58 

3.4 Histereze pri grelni vrečki ................................................................................ 65 

3.5 Histereza pri agarju .......................................................................................... 70 

3.6 Histereza pri predaji klica mobilnega telefona ................................................. 75 

3.6.1 Histereza pri predaji klica med nacionalnimi operaterji ........................... 75 

3.6.2 Histereza pri predaji klica med baznimi postajami operaterja .................. 78 

3.7 Histereze pri menjavanju prestav v avtomobilskem menjalniku ..................... 83 

4 Zaključek ................................................................................................................ 86 

  



 

 

 

 

Kazalo slik 

 

Slika 1 Vpliv diamagnetnih, paramagnetnih in feromagnetnih snovi na  

magnetno polje [6] 6 

Slika 2 Razlika permeabilnosti neferomagnetne in feromagnetne snovi [7] 7 

Slika 3 Značilna magnetilna histereza [8] 8 

Slika 4 Remanentna magnetna gostota Br [10] 9 

Slika 5 Trdo in mehkomagnetna snov [11] 10 

Slika 6 Žveplo poveže dva monomera naravnega lateksa [13] 12 

Slika 7 Kemijska struktura Izoprena 13 

Slika 8 Odvisnost sile od raztezka pri elastomeru 14 

Slika 9 Oblika histereze elastomera 14 

Slika 10 Neobremenjena guma s križni povezavami se ob obremenitvi  

preoblikuje. Polimeri se usmerijo, snov se podaljša in stanjša [12]. 15 

Slika 11 Primerjava temperature, prostornine in raztezka pri plinu in elastomeru [15] 17 

Slika 12 Zenerjev model viskoelastičnosti [53] 17 

Slika 13 Nasin patent izdelave toplotnega stroja s pomočjo elastike [17] 18 

Slika 14 Fazni diagram vode [26] 19 

Slika 15 Vsaka molekula vode se z vodikovo vezjo lahko veže s štirimi  

molekulami vode [27] 20 

Slika 16 Vodikove vezi v tekoči vodi in ledu [28] 21 

Slika 17 Simetrična pentagonalna struktura atomov zlata je povzročila  

povečanje podhlajenosti [24] 24 

Slika 18 Časovni potek temperature med reverzibilnim prehodom 25 

Slika 19 Časovni potek temperature med ireverzibilnim prehodom ob podhlajeni vodi 25 

Slika 20 Kemijska sestava natrijevega acetata trihidrata 27 

Slika 21 Fazni diagram natrijevega acetata trihidrata [38] 28 

Slika 22 Gracilaria vir agarja [39] 30 

Slika 23 Sestava agarja [43] 33 

Slika 24 Tvorjenje mrež dvovijačnic v agarju [45] 34 

Slika 25 Hertzov poizkus prenosa EM valovanja [47] 36 

Slika 26 Prvi prenosni telefon Motorola DynaTAC 8000x [50] 37 

file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862794
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862795
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862796
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862804
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862804
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862807


 

 

Slika 27 Trda predaja klica. Klic se med predajo prekine [63] 39 

Slika 28 Mehka predaja klica, klic se med predajo ne prekine [53] 39 

Slika 29 Prikaz praga razlike jakosti signala [53] 40 

Slika 30 S črtkano črto je za vrednost histereze premaknjena karakteristika  

signala bazne postaje B [53] 41 

Slika 31 Ročica robotiziranega menjalnika [55] 43 

Slika 32 Shematski prikaz dvosklopčnega menjalnika [56] 43 

Slika 33 Prikazovalniki z indikatorjem ustrezne prestave ali indikatorjem  

za spremembo prestave [59] 44 

Slika 34 Diagram prestav v odvisnosti od položaja stopalke za plin in  

hitrosti vozila [60] 45 

Slika 35 Histereza prestavljanja menjalnika 46 

Slika 36 Tokovno omejen vir 49 

Slika 37 Postavitev eksperimenta za merjenje mehkomagnetnega jedra s  

Hallovo sondo 49 

Slika 38 Odvisnost B od H za mehkomagnetno jedro 51 

Slika 39 Postavitev eksperimenta za feromagnetno jedro 52 

Slika 40 Odvisnost H od B za feromagnetno jedro 53 

Slika 41 Ultrazvočni merilec razdalje in silomer 54 

Slika 42 postavitev eksperimenta za merjenje histereze elastike 55 

Slika 43 Zaostajanje sile za raztezkom 56 

Slika 44 Histerezna zanka pri elastiki 57 

Slika 45 Vzorec je pripravljen za vstavitev v hladilno zmes 59 

Slika 46 Na levi je prava destilirana voda, na desni paje deionizirana  

označena kot destilirana 59 

Slika 47 Malo pred začetkom kristalizacije 61 

Slika 48 Nekaj trenutkov po kristalizaciji se temperaturnega tipala ne opazi  

več, ker je zamrznjen v neprosojnem ledu 61 

Slika 49 Časovni potek ohlajanja in ogrevanja vode 62 

Slika 50 Primerjava več eksperimentov, z ali brez nukleacije 63 

Slika 51 Histereza podhlajene vode 64 

Slika 52 Sprožitev kristalizacije 67 

Slika 53 Napredovanje kristalizacije v vrečki 67 

Slika 54 Kristalizacija je potekla. 67 

file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862822
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862823
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862824
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862824
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862825
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862826
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862827
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862828
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862829
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862830
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862831
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862832
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862833
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862833
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862834
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862835
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862835
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862836
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862837
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862838
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862839
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862840
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862841


 

 

 

 

Slika 55 Idealiziran potek krožnega procesa 68 

Slika 56 Prikaz izmerjenega poteka temperature pri krožnem procesu grelne vrečke 69 

Slika 57 Agar agar za uporabo v kulinariki 70 

Slika 58 Model za vlivanje agarja in temperaturnoo tipalo v agarju 71 

Slika 59 Trdnost agarja se je zmanjšala in opazi se gibanje 72 

Slika 60 Vzorec agarja ob začetku eksperimenta 72 

Slika 61 Vzorec se pretrga 72 

Slika 62 Histereza pri fazni spremembi agarja 74 

Slika 63 Postavitev naprav za varno beleženje lege in povezanega  

mobilnega operaterja 75 

Slika 64 Histereza predaje med operaterji različnih držav 77 

Slika 65 Zaslonska slika - prikaz delovanja programa G-MoN 78 

Slika 66 Prikaz meritev na modelu terena 79 

Slika 67 Odvisnost izbrane bazne postaje od oddaljenosti od izhodišča 81 

Slika 68 Histerezne zanke pri predaji klica med vožnjo 81 

Slika 69 Posamezni histerezni dogodek 82 

Slika 70 Odvisnost zamika časa predaje od hitrosti [64] 82 

Slika 71 Počasno pospeševanje, nizki obrati, indikator ni vklopljen 84 

Slika 72 Počasno pospeševanje, nizki obrati, indikator je vklopljen 84 

Slika 73 Hitro pospeševanje, visoki obrati, indikator ni vklopljen 84 

Slika 74 Hitro pospeševanje, visoki obrati, indikator je vklopljen 84 

Slika 75 Vožnja zaviranjem motorja z odvzetim plinom, nizki obrati,  

indikator je vklopljen 84 

Slika 76 Graf predlagane prestave v odvisnosti od vrtljajev in obremenitve 85 

 

  

file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862842
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862843
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862844
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862845
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862846
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862847
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862848
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862849
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862850
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862850
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862851
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862854
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862855
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862856
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862858
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862859
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862860
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862861
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862862
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862862
file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862863


 

 

Kazalo tabel 

 

Tabela 1 Izmerjene in izračunane vrednosti za feromagnetno jedro .............................. 52 

Tabela 2 Tabela meritev segrevanja agarja do pretrga ................................................... 73 

Tabela 3 Tabela koordinat in razdalje med točkama predaje ......................................... 76 

Tabela 4 Primerjava oddaljenosti predaje klica .............................................................. 77 

Tabela 5 Odvisnost barve od jakosti signala .................................................................. 79 

Tabela 6 Primer zapisa podatkov programa g-MoN ....................................................... 80 

Tabela 7 Odvisnost kazalnika prestav od obremenitve in vrtljajev motorja ................... 83 

 

file:///C:/MojiDokumenti/študij/Diploma/Diploma/dfzPopravljena1.docx%23_Toc459862905




 

I 

 

  



 

II 

POVZETEK 

 

Pri spoznavanju fizikalnih procesov želimo s spoznanjem mehanizma procesa doseči 

raven znanja, ki nam bi omogočala napovedovanje rezultatov tega fizikalnega procesa. V 

večini procesov, ki jih obravnavamo na ravni osnovnošolske fizike, obravnavamo 

fizikalne količine kot enoznačno povezane. Pri teh je napovedovanje prihodnjega stanja 

lažje, saj lahko ne glede na predhodno poznavanje stanja sistema zanesljivo napovemo 

prihodnje vrednosti količine. V določenih primerih se sistem obnaša tako, da ima lahko 

pri eni vrednosti količine možni dve različni vrednosti odvisne količine. Primer take 

povezanosti so histereze. Pri obravnavanih sistemih s histerezo je napoved brez 

poznavanja preteklih stanj ali notranjega stanja nemogoča. Histereza je definirana kot 

fizikalni pojav, da je neka količina odvisna od trenutne vrednosti in od prejšnjih vrednosti 

druge količine. 

 

Takšne zveze lahko opazujemo na področjih biologije, kemije, ekonomije, psihologije in 

drugih. Na področju fizike je najbolj poznana in raziskana histereza pri 

elektromagnetizmu, opažamo jo na mnogih fizikalnih področjih, kot na primer pri faznih 

prehodih. 

 

Primer natrijevega acetata, ki je polnilo grelnih vrečk, pokaže tipično neizvedljivo 

napoved stanja pri določeni temperaturi brez poznavanja zgodovine tega stanja. Pri 

določeni temperaturi se lahko pojavlja v trdni ali kapljevinski obliki.  

 

Opazovanje histereze v zgornjem primeru je primerno za eksperimentalno delo z učenci 

pri pouku v osnovni šoli.  

 

V tej diplomski nalogi obravnavam pojave, pri katerih opazimo histerezo in sicer pri 

magnetenju jedra v tuljavi, podhlajevanju vode, temperaturi faznih prehodov pri želirnem 

sredstvu agar, raztezanju elastike, spremembi povezane bazne postaje glede na lokacijo 

pri premikajočem se vozilu, prikazovalniku ustrezne prestave v menjalniku pri vožnji 

avtomobila in proženju fazne spremembe pri natrijevem acetatu v grelni vrečki. 

 

V diplomskem delu opisujem vse eksperimente in predstavim njihovo fizikalno ozadje. 

Na koncu eksperimente še ovrednotim glede na primernost obravnave v osnovni šoli 

 

KLJUČNE BESEDE: histereza, magnetna histereza, fazni prehod, raztezanje, podhlajena 

snov, agar, raztezanje elastike, natrijev acetat 



III 

 

ABSTRACT 

 

When learning about new physical processes, our goal is to reach a certain level of  

process mechanism knowledge, which enables us to make result predictions of the 

physical process in question. In most processes that are dealt with at the primary school 

physics level, the physical quantities are considered uniquely and unambiguously, where 

the predictions of the forthcoming state are much easier. This means that regardless of 

the knowledge and recognition of the previous state of the system, the future quantity 

values can be predicted with great certainty. In certain cases the system behaves in a way, 

where with a single quantity value two different values of the dependable quantity are 

possible. An example of such  connection is hysteresis. When treating the systems with 

hysteresis the prediction without knowledge of previous or inner states results impossible. 

Hysteresis is defined as a physical phenomenon where a certain quantity depends on a 

momentary value and the previous value of another quantity. 

 

Such links can be detected in the fields like biology, chemistry, economics, psychology, 

etc. The hysteresis in physics is researched to great extent in electromagnetism, it can also 

be observed in many physical areas, such as phase transitions. 

 

The case of sodium acetate, which serves as the filling in heating bags shows that the 

prediction of the state with a defined temperature proves typically infeasible without prior 

knowledge of the history of the state. With certain temperature it can occur in a solid or 

liquid form. 

 

The observation of hysteresis from the case above is suitable for experimental work in 

primary school classes. 

 

The thesis deals with phenomena where hysteresis can be observed, namely with 

magnetisation of the core in the coil, water sub-cooling, temperature of phase transitions 

with the gelling agent agar, elastic stretching, differences connected to the base regarding 

the location of the moving vehicle, display of the corresponding gear in the gear box while 

driving a car, and with triggering the phase change with sodium acetate in a heating bag. 

 

The above experiments are described in this thesis and their physical background is 

presented. The experiments are evaluated and assessed according to their suitability for 

primary school presentations. 

 

KEY WORDS: hysteresis, magnetic hysteresis, phase transition, stretching, sub-cooled   

substance, agar, elastic stretching, sodium acetate 

 

 





 

1 

 

1. UVOD 

 

Histereza je zanimiv in hkrati zapleten pojav, ki se pojavlja na zelo različnih področjih, 

kot stranski produkt temeljnih fizikalnih mehanizmov, kot nepravilnost v sistemu ali celo 

kot načrtovana koristna lastnost sistema. Primeri zgornjih navedb bi bili skrita toplota pri 

faznem prehodu, zračnost v mehanskem sklopu in krmiljenju toplotnega vira v 

termostatu.  

 

Pojav je prvi poimenoval Sir James Alfred Ewing (27. 3. 1855 – 7. 1. 1935) leta 1881 ob 

preučevanju magnetnih lastnosti kovin [1] v času, ko je bil profesor na japonski univerzi 

v ustanavljanju Tokyo Imperial University. V svojem kasnejšem delu je navedel, da so se 

pred njim drugi znanstveniki že srečali s podobnim pojavom in ob tem je izpostavil 

nemškega znanstvenika Friedricha Wilhelma Georga Kohlrauscha (14. 10. 1840 – 17. 1. 

1910), ki je že leta 1866 opazil pojav pri izvajanju eksperimenta z elastiko. Poimenoval 

ga je elastische Nachwirkung. 

 

Sama beseda histereza je definirana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika kot: 

histeréza -e ž (e  ̣̑ ) fiz. pojav, da je neka količina odvisna od trenutne vrednosti in od 

prejšnjih vrednosti druge količine: magnetna histereza. 

 

Zgornja definicija je zelo podobna definiciji, ki je zapisana v angleškem slovarju 

Merriam-Webster: [2] 

hysteresis: a retardation of an effect when the forces acting upon a body are changed (as 

if from viscosity or internal friction); especially : a lagging in the values of resulting 

magnetization in a magnetic material (as iron) due to a changing magnetizing force. 

 

Obe definiciji se omejujeta na fizikalne pojave, a se pojem uporablja na drugih področjih.  

Bolj smiselno je uporabljati definicijo, ki je glede na uporabo, bolj splošna in lahko 

histerezo opišemo kot zaostajanje odvisne količine za spreminjajočo se neodvisno 

količino sistema. Nemogoče je napovedati prihodnje izhodne vrednosti sistema, ne da bi 

poznali zgodovino vhodnih vrednosti ali notranje stanje sistema.  

 



 

2 

Tudi izraz histereza izhaja iz grške besede ὑστέρησις, [2] ki pomeni pomanjkanje ali 

zaostajanje.  

 

Pojava histereze ne opazimo le pri fiziki, ampak precej širše, kot na primer v ekonomiji, 

biologiji, kemiji, pravu in drugje.  

 

Matematična obravnava je precej zahtevna, zato so se začeli resneje ukvarjati z 

modeliranjem šele v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja. Skupino ruskih znanstvenikov 

je vodil Mark Krasnosel'skii, na zahodu pa so se ji matematiki priključili po letu 1980. 

[3] Pred tem je bil od leta 1935 najbolj uporabljan model Ferenca Preisacha, ki se je dobro 

obnesel še posebno pri magnetni histerezi saj obravnava histerezo kot model vsote 

majhnih histereznih stikal, podobno kot so v magnetu domene. V splošnem je model zelo 

pomanjkljiv [4]. Obstaja veliko modelov, ki so prilagojeni specifičnim aplikacijam, 

splošni model, ki bi zadovoljivo opisal pojav histereze na vseh področjih pa za enkrat še 

ni bil razvit.  

 

Raziskave histereze in praktična uporaba se še vedno nadaljuje in primeri novih načinov 

so številni. Naj navedem en primer, ki sta ga razvili idejni vodji Aziliz Hervault in Nguyen 

Thi Kim Thanh pred dvema letoma. Raziskali sta uporabo nano delcev, ki poskrbijo, da 

zdravilni agent kemoterapije pride na lokacijo, kjer se je v telesu razvil rak. V agentu so 

magnetni nanodelci železovega oksida (magnetit), ki zaradi svoje histereze povečajo 

vpliv lokalne hipertermije in sprožijo celično smrt rakavih celic v sinergiji s kemoterapijo 

[5]. 
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1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

V diplomskem delu sem se osredotočil na obravnavo pojava histereze v vsakdanjem 

življenju. V diplomi izbrane primere, s katerimi se srečamo v vsakdanjem življenju 

razložim nastanek histereze in predlagam eksperiment, s katerim merimo ustrezno 

fizikalno količino, ki jo grafično prestavimo s histerezno zanko. Za vsak graf obrazložim 

histerezo glede na definicijo histereze. 

 

 

1.2 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela 

 

Pri spoznavanju fizikalnih procesov želimo s spoznanjem mehanizma procesa doseči 

raven znanja, ki nam omogoča napovedovanje rezultatov tega fizikalnega procesa. V 

večini procesov, ki jih obravnavamo na ravni osnovnošolske fizike, obravnavamo 

fizikalne količine kot enoznačno povezane. Pri teh je napovedovanje prihodnjega stanja 

lažje, saj lahko glede na predhodno poznavanje stanja sistema zanesljivo napovemo 

prihodnje vrednosti neke fizikalne količine. V določenih primerih se sistem obnaša tako, 

da ima lahko pri eni vrednosti količine možni dve različni vrednosti odvisne količine. 

Primer take povezanosti so histereze. Pri obravnavanih sistemih s histerezo je napoved 

brez poznavanja preteklih stanj ali notranjega stanja nemogoča.
 

Histereza je definirana 

kot fizikalni pojav, pri katerem je neka količina odvisna od trenutne vrednosti in od 

prejšnjih vrednosti druge količine.  

 

Namen diplomskega dela je pojav histereze obravnavati strnjeno za nekaj primerov na 

način, ki pomaga predstaviti pojem histereze učencem v osnovni šoli in jim pomaga 

razumeti, da obstajajo stanja, pri katerih sta možni dve različni stanji odvisne 

spremenljivke. Nekateri primeri so izdatno raziskani, nekateri primeri pa so bolj skromno 

predstavljeni v obstoječih raziskavah.  

Temeljni rezultat diplomskega dela je zbirka poskusov s področja histerez, ki so  

reprezentativni na svojih področjih in primerni za uporabo pri frontalnem, skupinskem in  

individualnem eksperimentiranju oziroma individualnem delu učencev izven prostorov 

šole. 



 

4 

Za izbrane primere sem preveril, ali obstaja v določenem območju histereza med odvisno 

in neodvisno spremenljivko in ali je eksperiment primeren za uporabo pri pouku v 

osnovni šoli: 

 v toroidu ali feritu med jakostjo magnetnega polja in gostoto magnetnega polja, 

 raztezek glede na silo pri raztezanju in krčenju gumijastega traku, 

 časovni potek temperature pri ohlajanju vode, pri podhlajeni vodi, 

 časovni potek temperature pri faznem prehodu pri grelni vrečki, 

 časovni potek temperature pri faznem prehodu želirnega sredstva agar,  

 sprememba povezave telefonskega operaterja in bazne glede na lokacijo pri 

uporabi mobilnega telefona v premikajočem se vozilu,  

 indikator ustrezne prestave v menjalniku pri vožnji avtomobila. 

 

 

Za posamezne obravnavane primere sem izdelal meritve naslednjih odvisnosti: 

 merjenje gostote magnetnega polja jedra tuljave s Hallovim senzorjem; 

 merjenje raztezka z merilnim vmesnikom Vernier LabQuest, silomerom DFS-

BTA in ultrazvočnim merilnikom razdalje; 

 merjenje temperature in časa segrevanja in ohlajanja vode v kalorimetru z 

merilnim vmesnikom Vernier LabQuest in temperaturnim senzorjem; 

 merjenje temperature grelne vrečke pri proženju kristalizacije z ročnim 

brezkontaktni infrardečim merilnikom temperature; 

 merjenje temperature pri taljenju in strjevanju želirnega sredstva agar z merilnim 

vmesnikom Vernier LabQuest in temperaturnim senzorjem; 

 merjenje lokacije in oznake bazne postaje s programom Gmon nameščenim na 

prenosni telefonski aparat z operacijskim sistemom Android, 

 beleženje priporočene prestave menjalnika v odvisnosti od vrtljajev motorja s 

pomočjo digitalne kamere in ročnega odčitavanja vrednosti. 

 

Zbrani podatki meritev so predstavljeni grafično, s pomočjo matematičnih orodij 

Microsoft Excell ali Matlab.  
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2 TEORETIČNO OZADJE EKSPERIMENTOV 

 

V nadaljevanju dela pred opisom eksperimentov poglejmo teoretično ozadje pojavov, 

zaradi katerih je rezultat eksperimenta značilna histerezna zanka. Pri vseh opisanih 

eksperimentih je fizikalna razlaga pomembna za razumevanje izvedbe eksperimenta in 

ustrezno načrtovanje izvedbe, da dobimo ustrezne rezultate.  

 

2.1 Magnetna histereza 

 

Kot je v zgodovinskem izhodišču omenjeno, je do prvega poimenovanja histereze s tem 

imenom, prišlo med Ewingovim raziskovanjem magnetnih lastnosti kovin. Ob omembi 

histereze jo ljudje, ki so s pojmom seznanjeni, povežejo s pojmoma magnetenja in kovin, 

ker je to najbolj poznan primer histereze. Graf odziva gostote magnetnega pretoka (B) v 

odvisnosti od jakosti magnetnega polja (H) je t. i. magnetilna krivulja in je najbolj 

značilna oblika histereze, pri kateri se lepo vidi zaostajanje B od zunanjega H v obliki 

histerezne zanke.  

 

Namen obravnave histereze v tem delu je ravno zaradi te prepoznavnosti, kot vzorčni 

model. Meritve sem poizkusil sem opraviti meritve na kar se da enostavnem primeru, da 

bi bil lažje razumljiv.  

 

Pojav opazujemo v jedru, ki je izpostavljen spreminjajočemu se magnetnemu polju.  

Najprej se posvetimo jedru. Pomembno je, iz kakšnega gradiva izdelamo jedro.  

Snovno konstanto gradiva, ki opisuje njegove lastnosti v magnetnem polju, imenujemo 

magnetna permeabilnost in jo označimo z µ. Uporabljamo tudi izraz relativna 

permeabilnost, ki je definirana kot razmerje med gostoto magnetnega polja v gradivu in 

gostoto magnetnega polja v vakuumu.  

 

 𝜇 =
𝐵

𝜇0 𝐻
  ( 1 ) 

 

Tako definirana relativna permeabilnost je brezdimenzijsko število.  
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Glede na permeabilnost v fiziki delimo magnetne snovi na diamagnetne, paramagnetne 

in feromagnetne snovi. 

 

Diamagnetne snovi so snovi pri katerih je vsota notranjih magnetnih tokov enaka nič. Na 

zunaj nimajo magnetnega polja. V primeru, da se nahajajo v magnetnem polju B0 pa to 

polje vpliva na gibajoče elektrone v atomu. Magnetno polje gibajočih se elektronov v 

atomu nasprotuje zunanjemu magnetnemu polju, zato je skupno magnetno polje v 

dieamagnetiku manjše od zunanjega magnetnega polja B0 < B, kot se vidi na sliki 1. 

 

Slika 1 Vpliv diamagnetnih, paramagnetnih in feromagnetnih snovi na magnetno polje [6] 

 

Paramagnetne snovi izražajo magnetno polje izven atomov. Pod vplivom zunanjega 

magnetnega polja B se gibanje elektronov v atomih tako spremeni, da je magnetno polje 

v snovi B0 večje od zunanjega B0 > B.  

 

V posebnem primeru so lastnosti paramagnetnih snovi izrazito izražene. Zaradi velikega 

pomena te snovi imenujemo feromagneti. Diamagnetne in paramagnetne snovi razen 

feromagnetnih snovi se v magnetnem polju le malo magnetizirajo. Vrednost njihove 

relativne permeabilnosti (µr) je µ-1 ≈ 10-5 > 0. Vrednost 1 velja za vakuum. 
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Gostota magnetnega polja v diamagnetni in paramagnetni snovi je linearna funkcija 

magnetne poljske jakosti. Povsem drugačna je pri feromagnetih, kjer po podatkih 

vrednosti dosegajo do 106. 

 

Podatek proizvajalcev snovi za permeabilnost se poda za določeno vrednost. Večinoma 

so podane vrednosti grafično, saj za feromagnetne ne velja več linearna odvisnost. Na 

sliki 2 vidimo primer B0 < B oziroma karakteristiko paramagnetne in feromagnetne snovi. 

 

Slika 2 Razlika permeabilnosti neferomagnetne in feromagnetne snovi [7] 

 

Feromagnetne snovi so železo, nikelj, kobalt in nekatere spojine in zlitine, med katerimi 

so pomembni materiali AlNiCo, SaCo in NdB oksidi. Njihova permeabilnost ni linearno  

odvisna od jakosti magnetnega polja (H).  
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 Na sliki 3 vidimo tipičen primer magnetilne krivulje (a), ki se nadaljuje v zasičeno 

histerezno krivuljo. Prvi del grafa B(H) izhaja iz izhodišča do zasičenega stanja. 

Predstavlja nam prvo magnetenje snovi. Ostali del nam predstavlja odvisnost B(H) pri 

izmeničnem magnetenju v obe smeri, ki se lahko ponavlja. Jakost magnetnega polja mora 

biti dovolj velika, da pridemo v področje zasičenja, to je najvišjega možnega 

namagnetenja snovi, da lahko posnamemo celotno krožno spremembo, ki jo imenujemo 

histereza. 

 

Za določitev histereznih izgub ni potrebno opraviti meritev z nemagnetno snovjo. 

Feromagnetne snovi so magnetizirane tudi izven magnetnega polja. Magnetni dipoli 

ionov s svojo usmerjenostjo magnetizirajo snov. Med njimi poteka kvantna ‘izmenjalna’ 

interakcija. V snovi niso vsi dipoli vzporedno usmerjeni, temveč se ustvarijo domene. V 

domeni so dipoli enako usmerjeni, domene med seboj pa so magnetizirane v različnih 

smereh. Energija magnetnega polja je najnižja v primeru, ko je celotno magnetno polje le 

v snovi. V takem stanju je še nenamagneten feromagnetik. Ob delovanju magnetnega 

polja se domene, usmerjene v smeri polja povečajo, ostale pa zmanjšajo in sučejo. Ta 

proces zmanjševanja števila sten med domenami je odvisen od materiala. Če je zunanje 

polje dovolj močno, se magnetizacija v vseh domenah usmeri v smeri zunanjega polja. 

Snov se nahaja v področju nasičenja in gostota magnetnega pretoka se kljub povečanju 

jakosti zunanjega polja ne povečuje več.  

 

Slika 3 Značilna magnetilna histereza [8] 
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Feromagnetna snov je v nasičenju najmočneje magnetizirana. Ob nižanju jakosti 

magnetnega polja spremljamo odvisnost B(H) vse do zasičenja v drugi smeri. Ta 

odvisnost ne samo, da ni linearna, ampak je različna med povečevanjem in 

zmanjševanjem. Ugotovimo, da gostota magnetnega polja v feromagnetni snovi ni 

enolično določena z jakostjo magnetnega polja, ampak je odvisna še od zgodovine 

magnetnih lastnosti snovi. Usmerjenost domen se počasi spreminja in tudi v trenutku, ko 

vpliva zunanjega magnetnega polja ni, ostane delna urejenost domen. Magnet je 

magnetiziran. V primeru H=0 je v snovi gostota magnetnega pretoka Br, ki jo 

poimenujemo remanentna gostota magnetnega polja in je prikazana na sliki 4. 

Zmanjšamo jo lahko na Br=0 z delovanjem zunanjega magnetnega polja v nasprotni 

smeri. Vrednost Hc, pri kateri to dosežemo, imenujemo koercitivna jakost magnetnega 

polja HC. Podobno se ponovi pri povečevanju jakosti zunanjega magnetnega polja iz 

spodnje točke zasičenja. Ob spreminjanju jakosti v pozitivni in negativni smeri čez 

zasičenje lahko posnamemo celotno histerezno zanko. Opazimo, da nista nikoli hkrati 

B=0 in H=0. To pomeni, da snov ostaja po prenehanju vpliva zunanjega magnetnega 

polja magnetizirana. Če bi jo želeli razmagnetiti, bi morali delovati s poljem izmenično 

pojemajoče [6].  

 

 

Slika 4 Remanentna magnetna gostota Br [10] 

 

Vrednosti parametrov Hc in Br sta pomembni značilnosti hitereze. V primeru, da sta 

vrednosti visoki, govorimo o široki histerezi snovi in govorimo o trdomagnetnih snoveh, 

ker je prikazano na sliki 5. Remanentna gostota magnetnega pretoka take snovi je velika 

in jo uporabljamo za trajne magnete.  
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Slika 5 Trdo in mehkomagnetna snov [11] 

 

Magnetiziranje lahko poteka zelo hitro in ker remanentni magnetizem po prenehanju 

delovanja polja dalj časa ne spremeni svoje vrednosti, se ta princip ohranja za magnetno 

snemanje na magnetne trakove in trde diske. 

Nasprotno pa snovi z majhnim remanentnim magnetizmom uporabljamo za izdelavo 

jeder transformatorjev, ker imajo majhne izgube. Take snovi imenujemo 

mehkomagnetne. 

 

Ob izmenjujočem zunanjem magnetnem polju med točkama zasičenja Hmax in Hmin se v 

feromagnetni snovi ob vsakem ciklu spreminja smer magnetenja dipolov in spreminjajo 

se tudi domene. Za to spremembo je potrebna energija, ki je nepovratna. Pojav si lahko 

predstavljamo kot notranje trenje, katerega rezultat je segrevanje snovi. Velikost izgub 

lahko določimo iz poznavanja karakteristike histereze saj je površina histerezne zanke 

sorazmerna izgubljeni energiji pri enem ciklu magnetenja.  

 

 ∆𝑊𝑛 = 2
µ0

2
∫ µ(𝐻)𝐻𝑑𝐻

𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑚𝑖𝑛
 ( 2 ) 

 

Za praktične potrebe histerezne izgube ocenimo z enačbo:  

 

 𝑃ℎ = 𝑘𝑛
𝑓

50
𝐵𝑥. 𝑚𝑓𝑒 ( 3 ) 

kjer je k specifična histerezna izguba v W/kg pri f=50Hz in B = 1T, x eksponent je v mejah 

od 1,6 do 2,6 in je v povprečju 2 [7]. 
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2.2 Histereza v elastiki 

 

Guma je zelo poznana snov, ob kateri najprej pomislimo na elastiko, avtomobilsko gumo 

in morda šolsko radirko. Vendar se ta super raztegljiva snov uporablja v več 10 tisoč 

različnih predmetih, vse od nepremočljive obutve, štampiljk, potapljaške obleke, cevi in 

tesnil pralnega stroja, plavalnih kap do visokotehnološke uporabe v vesoljski tehnologiji 

in v medicini za izdelavo vsadkov v človeško telo. Guma se uporablja že več kot 1000 

let, sprva kot naravni vir z glavno sestavino lateksom, kasneje pa z napredovanjem 

tehnologije in povečanem povpraševanju s pomočjo v kemijskih tovarnah izdelanih 

polimerih. Povpraševanje stalno narašča, prav tako naše poznavanje.  

 

Ko govorimo o gumi na splošno zaobjamemo tako naravno kot sintetizirano gumo. 

Naznačilnejši predstavniki umetnih gum so: stiren (SBR), poliakrilat, polivinil acetat, 

polivinil klorid, neopren in različni polivretani. 

 

Lateks je lepljiva mlečnobela tekočina, ki priteče iz rastline, če jo zarežemo. Obstaja več 

kot 200 takšnih rastlin. Pri nas nabolj znana je regrat. Nobenega razloga ni, da ne bi 

izdelali gume iz regrata razen, da bi ga potrebovali ogromno in obstaja veliko 

učinkovitejša možnost pridobivanja. Drevo kavčukovec (Hevea brasiliensis) izloča 

boljšo tekočino v večjih količinah, ki jo je lažje zajeti in je v njej približno tretjino 

lateksovih delcev. Kot že latinsko ime pove, izhaja iz Brazilije, kasneje pa se je razširil 

po plantažah, največ v Vzhodni Aziji, ki je še danes področje iz katerega prihaja največ 

te surovine. 

  

Surov lateks je potrebno predelati za koristno uporabo. Najpomembnejša v zgodovini 

razvoja obdelave je leta 1844 patentirana toplotna obdelava, pri kateri se z lateksom spoji 

žveplo, ki jo je uvedel Charles Goodyear. Do odkritja je prišel naključno, ko mu je del 

lateksa z žveplom padel na vročo peč. Ob tem je žveplo reagiralo z lateksom. Z 

vulkanizacijo je lateks postal črn, trdnejši in zdržljivejši, torej podoben gumi, ki jo 

poznamo danes. Žveplo, ki je v molekuli sestavljeno iz 8 atomov v krožni razporeditvi, 

je ustvarilo povezavo med verižnimi molekulami v veliko mrežo polimerov, ki so bili v 

surovem lateksu slabo vezani. Nastale so zelo velike molekule, ki so med seboj močno 

križno vezane. Na sliki 6 je prikazano kako žveplo poveže dva monomera.  
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Slika 6 Žveplo poveže dva monomera naravnega lateksa [13] 

 

Prva znana uporaba lateksa, ki so ga na omenjenem področju poimenovali kavčuk, je 

priprava vodoodpornih oblačil in impregnacija posod za vodo, ki so jo izvajali 

severnoameriški Indijanci in Maji. O tem so poročali raziskovalci Novega sveta [8]. 

 

V Evropo je lateks prišel v zgodnjem 18. stoletju in prvo zanimivo znanstveno odkritje 

povezano s poznavanjem fizikalnih lastnosti gre Johnu Goughu. Leta 1804 je v članku 

opisal lastnost kavčuka (lateksa), da se elastika ob hitrem raztezanju segreva in 

obremenjena ob segrevanju skrči. Ta pojav imenujemo Gough-Joulov efekt. Predlagal je 

preprost preizkus raztezanja elastike ob ustnici, ki čuti spremembo temperature [9]. 

 

Poleg že omenjenega odkritja vulkanizacije, je bil naslednji velik preskok v razvoju gume 

leta 1909. Že leta 1906 je nemško podjetje opravilo razpis z nagrado kemiku, ki bi v treh 

letih razvil sintetično gumo. Fritz Hofmann, glavni kemik v Bayer-ju, je predstavil prvi 

vzorec sintetično pridobljenega vlakna ravno še v ustreznem času leta 1909. 1912 so z 

umetno gumo opremili avtomobil, ki je za tiste čase prevozil izjemnih 4000 km brez 

predrtega plašča, a guma takrat še ni bila dovolj obstojna, da bi jo lahko množično 

uporabljali. Uporaba umetne gume je v I. svetovni vojni ostala pretežno le v vojaški 

uporabi [10]. 
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II. svetovna vojna je potrebo po izdelkih iz gume močno povečala, trge Vzhodne Azije 

pa odrezala od trgovanja z lateksom. To je v veliki meri spodbudilo razvoj sintetične 

gume predvsem v ZDA in Nemčiji. 

 

Naravni lateks je polimer izoprena. Kemijsko sestavo izoprena lahko predstavimo kot 

CH2 = C (CH3) CH = CH2 [11]. Kemijska struktura je prikazana na sliki 7. 

Poliizopren povezuje več izopren molekul, ki lahko prevzamejo katerokoli od štirih 

prostorskih konfiguracij trans-1.4, cis-1.4, 1.2 in 3.4. Vsaka od njih ima edinstven nabor 

lastnosti za polimer. Od štirih je naravni lateks večinoma sestavljen iz cis-1,4. Sintetični 

izopren se lahko proizvede s termičnim razbijanjem nafte in je podobno kot naravni 

izopren sestavljen iz cis-1.4 polimera. Zaradi le 98% čistosti sintetični izopren ne 

kristalizira tako hitro, kot naravni. Oba sta se največ uporabljala za izdelavo plaščev vozil. 

  

Sintetična guma je narejena s polimerizacijo raznovrstnih monomerov na osnovi nafte. 

Najpogostejše sintetične gume so stiren-butadienski kavčuki (SBR), ki nastanejo s 

kopolimerizacijo stirena in 1,3-butadiena. Pomembne sestavine za polimerizacijo ostalih 

sintetičnih gum so izopren, kloropren in izobutilen, ki se v različnih deležih 

kopolimerizirajo, glede na želene fizikalne, mehanske in kemične lastnosti. Ob tem se 

tvorijo monomeri, ki sodelujejo v kopolimerizaciji, se pripravijo posamezno, ker lažje 

reguliramo aditive, ki kasneje določajo potrebno razmerje med deležem delcev s cis in 

trans dvojno vezjo. 

 

Naravne in sintetizirane gume uvrščamo med elastomere. Njihova lastnost je, da se ob 

obremenitvi raztegnejo tudi za večkratnik svoje dolžine in se po prenehanju obremenitve 

vrnejo v prvotno stanje. Seveda ob preveliki obremenitvi lahko presežemo področje 

elastičnosti in se elastomer trajno deformira oziroma ob še večji obremenitvi pretrga.  

Slika 7 Kemijska struktura Izoprena 
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Raztezek elastomera ni sorazmeren obremenitvi in za elastomere ne velja Hookov zakon 

niti v območju, ko se še lahko popolno povrnejo v prvotno stanje, ko kaže slika 8. 

Postopek obremenjevanja in sproščanja elastomerov, kot je guma, povzroči izgubo 

energije v elastomeru, kar se odraža v povišanju njegove temperature. To je opazil že 

Gough. 

 

Sila pri sproščanju je manjša od sile pri obremenjevanju in zato pri cikličnem ponavljanju 

opazimo klasično mehansko histerezo med raztezkom in obremenitvijo kot prikazuje 

slika 9. Površina te histerezne zanke predstavlja delo nereverzibilne sile, ki je enako 

spremembi energije elastomera. Le to se odraža s povišanjem temperature elastomera. V 

praksi je tipičen primer avtomobilski plašč, ki se med vožnjo segreva. Pri vožnji z nižjim 

tlakom v zračnici se guma ob vsakem obratu stisne in se zaradi tega posledično segreva. 

Površina histereze za manj napolnjeno gumo je večja, ker je večja tudi deformaija gume. 

večja. 

 

V večini trdnih snovi so atomi oz. molekule vezane z močnimi medmolekularnimi silami. 

Te vezi določajo ravnovesno stanje in ker so molekule v globoki potencialni jami jim 

Slika 8 Odvisnost sile od raztezka pri elastomeru 

Slika 9 Oblika histereze elastomera 
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moramo za deformacijo dovesti veliko energije. Ob segrevanju molekule vedno bolj 

oscilirajo in se odmikajo od ravnovesne lege, s tem pa se celotna snov razteza in se ji 

prostornina poveča.  

Elastomeri so sestavljeni iz dolgih polimerov, ki niso urejeni in se lahko gibajo okoli 

svojih vezi. Lahko se bolj ali manj zverižijo, ne da bi se jim spremenila notranja energija. 

Notranja energija gume je neodvisna od oblike pri stalni prostornini in kot idealni plin 

zanjo velja Joulov zakon. Polimeri so zelo fleksibilni in so vezani v mreže. Vezava v 

mreže je tako močna, da ob deformacijah preprečuje zdrse med polimeri, hkrati pa 

dovoljuje gibanje med njimi. Red velikosti povezav je na 100 monomerov v verigi ena 

povezava med polimeri. Ob obremenitvi se začne mreža polimerov deformirati. Polimeri 

se daljšajo in urejajo v smeri obremenitve, kot je prikazano na sliki 10. To pojasni 

segrevanje elastomera ob raztezanju. Primerjamo lahko verigo, ki jo držimo v roki in jo 

tresemo. Verigi se spremeni oblika, se skrajša in se giba po večjem prostoru. Če jo želimo 

v tem stanju zravnati tako, da jo potegnemo na drugem koncu, jo podaljšamo in njeno 

gibanje ne zavzame več tako velikega prostora. 

 

 

Slika 10 Neobremenjena guma s križni povezavami se ob obremenitvi preoblikuje. Polimeri se usmerijo, 

snov se podaljša in stanjša [12]. 

 

Deformacija je sprememba dolžine ob nespremenjeni prostornini elastomera. Ob 

sproščanju mrežno vezanega napetega elastomera se polimeri ponovno razporedijo in 

razširijo po prostoru ter s tem povečajo entropijo. Stopnja neurejenosti je pri ravnovesnem 

stanju največja. Entropija sistema se lahko spremeni tudi v ravnovesnem stanju, če sistem 

izmenja toploto z okolico. Sprememba entropije je takrat (ΔS=Q/T), če je Q izmenjana 

toplota in T temperatura sistema. Entropija se torej spremeni ob izmenjavi toplote, 

medtem ko se notranja energija sistema lahko spremeni z izmenjavo toplote in dela. Pri 

elastomeru lahko to preverimo, če obremenjen elastomer segrevamo. Dovedena toplota 

spremeni entropijo sistema, ki se mora povečati. Neurejenost se poveča tako, da se 
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polimeri bolj zvijejo. Poveča se premer elastomera in zato se skladno s stalno prostornino 

skrajša njegova dolžina [13]. 

 

Nadaljnja termodinamska obravnava je ponovno podobna idealnemu plinu, za katerega 

hitro ugotovimo, da pri močnem stiskanju zaradi velikosti molekul in medmolekularnega 

vpliva ni več idealni plin. Polimeri se bližajo svoji popolni iztegnjenosti in navzkrižne 

povezave so napete. Nastane stanje, ko molekule dosežejo največjo zapolnjenost 

prostornine. Elastične lastnosti so posledica mnogih posameznih premikov posameznih 

delov elastomera, ki so odvisni od prostora, v katerem se lahko gibajo. V primeru 

zadostnega prostora za to gibanje ne pride do translacijskega gibanja zaradi navzkrižnih 

povezav. Translacijsko gibanje, ki se pojavi z lezenjem, pa ni elastična lastnost, ker je 

časovno odvisna in je kinetična. 

Prosta energija za dano spremembo dolžine elastomera pri stalni prostornini je 

Helmholtzova energija. 

 

 dA=dWn – TdS ( 4 ) 

delo opravljeno na sistemu pa je  

 

 W=Fdl ( 5 ) 

 

V zgornjih enačbah je Wn = notranja energija, T = temperatura, V = prostornina, l = 

dolžina, S = entropija in F = sila. 

 

Maxwellova enačba poda spremembo entropije v odvisnosti od dolžine [14]: 

 

 

 (
𝑑𝑆

𝑑𝑙
)

𝑇
= (

−𝑑𝐹

𝑑𝑇
)

𝑙
 ( 6 ) 

 

Ob razširjanju plina lahko plin zavzame več stanj, zato se entropija, ki predstavlja 

neurejenost, poveča. Obratno, ob krčenju števila stanj, postaja gibanje vedno bolj 

omejeno in entropija se manjša. Ravno nasprotno velja za elastomere. Ob krčenju se nered 

povečuje, ker se možnosti porazdelitve za posamezno makromolekulo povečajo in 

entropija narašča. Ob raztezanju se makromolekule preoblikujejo in v skrajnem primeru 
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postanejo linearne. V tem primeru je možnost porazdelitve makromolekule le ena in 

entropija je zaradi popolne urejenosti minimalna [13].  

V termodinamiki plinov stroj opravlja delo zaradi tlaka, ki povzroči spremembo 

prostornine (PdV), v termodinamiki elastomerov pa stroj opravlja delo s silo, ki povzroči 

raztezk (Fdl). 

Termodinamika predvideva, da se plinu ob segrevanju pri stalni prostornini tlak poveča. 

Analogna posledica termodinamike elastomerov je krčenje ob segrevanju elastomera, kot 

je prikazano na sliki 11. 

 

Slika 11 Primerjava temperature, prostornine in raztezka pri plinu in elastomeru [15] 

 

Elastomeri niso idealni in zato ne delujejo popolnoma reverzibilno. Kažejo časovno 

odvisnost, kjer je ob elastičnosti v snovi pri obremenitvi prisotno tudi lezenje in 

viskoelastično vračanje.  

Kot splošen opis se je ustalil Zenerjev model, ki opisuje viskoelastičnost snovi kot  

  

Slika 12 Zenerjev model viskoelastičnosti [53] 
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linearno kombinacijo vzmeti z dušilko in vzmetjo, kot prikazuje slika 12. V enačbi ( 7 ) 

za ta model je σ elastična napetost, E modul elastičnosti, η viskoznost in ε raztezek 

 

 
𝑑𝜎

𝑑𝑡
+ 𝜎

𝐸1+𝐸2

𝜂
=

𝑑𝜀

𝑑𝑡
𝐸1 + 𝜀

𝐸1+𝐸2

𝜂
 ( 7 ) 

 

Elastomer opiše histerezo zaradi opisanih pojavov tako pri stiskanju kot tudi pri 

raztezanju. Krivulji stiskanja in raztezanja se ne prekrivata. Površina med krivuljama 

predstavlja energijsko izgubo med vsakim ciklom. Izguba energije se kaže kot segrevanje 

elastomera [16]. 

 

Vsakokratna pretvorba dovedenega dela v notranjo energijo je zelo primerna za različne 

primere uporabe, kot je dušenje nihanja, kjer lahko toploto odvajamo. Koristno uporabo 

v nasprotni smeri so si pri ameriški vesoljski agenciji NASA zamislili že leta 1970 in so 

jo poimenovali kot ročno gnana elastomerna toplotna črpalka. V ekscentrično vpeta 

kolesa različnih premerov so radialno vpete elastike. Ob vrtenju se v spodnjem delu stroja 

premikajo skozi tekočino. Ob tem se elastika skrči in povzroči ohlajanje tekočine. V 

nadaljevanju vrtenja se elastika dvigne iz tekočine in se v atmosferi raztegne, ter s tem 

segreva zrak. Delovanje je prikazano na sliki patenta 13. Patent so želeli uporabiti v 

vesoljski postaji v namene rezervnega ogrevanja [17].  

 

 

Slika 13 Nasin patent izdelave toplotnega stroja s pomočjo elastike [17] 
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2.3 Histereza podhlajene vode 

 

Voda je zelo razširjena snov, o kateri imamo občutek, da je zelo enostavna in jo dobro 

poznamo. Na zemlji je 70% površine prekrite z vodo. Navkljub razširjenosti še vedno ne 

vemo vsega o njej. Znanstveniki še danes raziskujejo obnašanje vode v različnih pogojih 

in prihajajo do novih odkritij s pomočjo nove tehnologije. Pred letom in pol so 

znanstveniki pod vodstvom Jonasa A. Sellberga v reviji Nature [18] objavili članek o 

prvih meritvah velikosti molekul in njihove strukture v področju imenovanem "No mans 

land" kot je vidno v faznem diagramu na sliki 14. Meritve so izvedli z zelo kratkotrajnimi 

pulzi žarkov rentgenske svetlobe. O tem smo korak bližje razumevanju, kaj se z vodo 

dogaja po območju podohladitve.  

 

Slika 14 Fazni diagram vode [26] 

 

Voda je sestavljena iz dveh atomov vodika in atoma kisika. Torej je njena sestava zelo 

enostavna, a ima veliko zanimivih lastnosti. Zaradi razporeditve orbitalah tvori z vodikom 

hibridne vezi in poenostavljeno v Bohrovem modelu atoma je kot med vodikovima 

atomoma, katerega vrh je atom kisika, enak 104,5°. Iz te postavitve izhaja veliko lastnosti 

vode. Zaradi razporeditve naboja 2H+ na enem delu molekule in O2
- in večje elektro 

negativnosti kisika je molekula polarna. Razlika v naboju med seboj privlači molekule 
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vode in druge polarne molekule. Ta, relativno šibka sila, se imenuje vodikova vez. Vsaka 

molekula vode se z vodikovo vezjo lahko veže s štirimi molekulami vode, kot je razvidno 

na sliki 15. 

 

Slika 15 Vsaka molekula vode se z vodikovo vezjo lahko veže s štirimi molekulami vode [27] 

 

Posledica te vezi je kapljevinasto stanje pri normalnih pogojih, kar je za tako molekulsko 

maso nenavadno. Ravno tako je posledica vodikove vezi visoko vrelišče in velika 

specifična toplota. Ob ohlajanju naletimo še na anomalijo vode, saj ima pri 4° C največjo 

gostoto in se ob tvorjenju ledu razširi. Led zato plava na vodi. Struktura vode je v 

kapljevini drugačna kot v ledu. Razlikujeta se v koordinacijskem številu, to je v številu 

molekul vode, ki se vežejo na sosednje molekule vode in v razdalji med molekulami vode 

in ledu. Razdalje med molekulami vode v ledu so večje kot pri tekoči vodi in je gostota 

ledu manjša. Molekule vode v kapljevini pa tvorijo največ tri vodikove vezi, saj so 

molekule v neprestanem gibanju. V ledu so molekule vode v kristalni rešetki, lahko s 

sosednjimi molekulami vode vzpostavimo vse štiri vodikove vezi, kot je prikazano na 

sliki 16(b). 
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Slika 16 Vodikove vezi v tekoči vodi in ledu [28] 

 

Posebnost vode je tudi izredno velika absorpcija v mikrovalovnem področju, ki omogoča 

prenos energije s sevanjem na molekule vode v snovi. To posebnost izkoriščamo pri 

uporabi mikrovalovne pečice, saj tako segrevamo snov po celotni prostornini. Pri ledu te 

anomalije ni in zato taljenje v mikrovalovni pečici ni tako učinkovito.  

 

Opisanih je le nekaj anomalij vode, jih je pa mnogo več, mnogo jih je opisanih v spletnem 

viru [29]. 

 

 

Voda je v okolju prisotna v vseh treh fazah. Kadar je v plinastem stanju govorimo o vodni 

pari, ko je v kapljevinski, o vodi, in ko je v trdni obliki, o ledu. Voda lahko prehaja med 

temi fazami ob spremembi tlaka, temperature ali prisotnosti drugih elementov, s katerimi 

reagira.  

 

Prehodi med fazami so lahko reverzibilni ali pa nereverzibilni. Nereverzibilni fazni 

prehodi so tisti, pri katerih sprememba v obratni smeri ne gre skozi ista stanja pri enakih 

zunanjih okoliščinah. Prehajanje vode med tekočim in trdnim stanjem pri navadnih 

pogojih je ob počasni spremembi lahko reverzibilen. Voda se ob ohlajanju shladi na 0° C 

in začne kristalizirati. Ob tem oddaja toploto okolici in tik preden dokončno kristalizira 

ima še vedno temperaturo 0° C, po končani kristalizaciji pa se ledu z nadaljnjim 

odvajanjem toplote temperatura niža. V obratni smeri lahko ob dovajanju toplote poteka 
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segrevanje ledu do 0° C, nato taljenje in segrevanje vode. Oba fazna prehoda potekata 

skozi enaka stanja in snov je ves čas v termodinamskem ravnovesju. 

 

Ob faznih spremembah vpeljemo entropijo. Označimo jo s črko S. Za termodinamske 

reverzibilne procese lahko v makroskopskem smislu zapišemo entropijo kot: 

 

 𝑑𝑆 =
𝑑𝑄

𝑇
 ( 8 ) 

Kjer je Q toplota in T temperatura. 

Ker je sprememba entropije odvisna samo od končnega in začetnega stanja in ni odvisna 

od poteka spremembe je za poljubno krožno reverzibilno spremembo enaka nič. Prav tako 

velja enako za adiabatne spremembe, saj sistem z okolico ne izmenja toplote.  

Za nekrožne reverzibilne fazne spremembe, ki potekajo pri konstantni temperaturi pa 

lahko zapišemo   

 

 ∆𝑆 =
𝑄

𝑇
=

𝑚𝑞

𝑇
, ( 9 ) 

 

pri kateri je m masa snovi, T temperatura fazne spremembe, q specifična toplota fazne 

spremembe.  

Entropijski zakon za ireverzibilne spremembe pa velja 

 

 𝑑𝑆 >
𝑑𝑄

𝑇
, ( 10 ) 

 

saj se sprememba v obratni smeri ni zgodila po isti poti, kar pomeni, da ni potekala pri 

enaki temperaturi, ali pa je z okolico izmenjala različno količino toplote.  

 

Entropijski zakon za reverzibilne in ireverzibilne spremembe lahko zapišemo v splošni 

obliki kot  

 𝑑𝑆 ≥
𝑑𝑄

𝑇
, ( 11 ) 

 

kjer velja enačaj za reverzibilno in neenačaj za reverzibilno spremembo.  
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Janez Strnad je zakon z besedami zapisal "Ni možna sprememba, pri kateri bi sistem 

prejel toploto iz toplotnega rezervoarja in oddal enako veliko delo, če se pri tem ne 

spremeni nič drugega v okolici" in " ni možna krožna sprememba, pri kateri bi se prenesla 

toplota s hladnejšega telesa na toplejše telo, če se pri tem ne spremeni nič drugega v 

okolici" [20]. 

 

Kot že prej omenjeno je lahko krožna fazna sprememba taljenja in strjevanja vode 

reverzibilen pojav in sprememba entropije je enaka nič. Posebnost vode, pri kateri pa ne 

gre več za reverzibilni proces, je možnost tekočega stanja vode pod temperaturo ledišča 

pri navadnem zračnem tlaku. V tem primeru govorimo o podhlajeni vodi.  

 

Voda kristalizira okoli kristalizacijskih jeder. Ob ohlajanju čiste vode brez primesi in 

zunanjih mehanskih vplivov lahko vodo podhladimo in jo v tem stanju tudi ohranjamo. 

Na sliki 14 je polje podhlajene vode označeno s svetlo modro barvo.  

 

Izmerjeno se lahko voda pri normalnem tlaku podhladi do -41° C, teoretično pa bi jo 

lahko podhladili do -48°C, kot sta raziskali Emily B. Moore in Valeria Molinero in to 

predstavili v članku revije Nature 479 [31]. 

 

O pojavu podhlajene vode je leta 1724 je v svojem članku pisal D. G. Farenheit [32]. Od 

takrat pa vse do danes o tem pojavu potekajo razprave. 

 

V tekočini prosto gibajoči atomi se z ohlajanjem gibajo vedno počasneje in razdalja med 

njimi se manjša. Tik pred kristalizacijo so molekule že skoraj tako skupaj, kot v kristalu, 

a se še lahko gibljejo in iščejo svojo najboljšo lego, v kateri tvorijo pravilno obliko kristala 

in imajo najnižjo prosto energijo 

 

Tekočino pojmujemo kot neurejeno gibanje molekul, vendar se lahko vseeno v njej 

tvorijo strukture, ki so šibke. Tako tekočino lahko hladimo, a nasprotno od taljenja, ki 

poteka pri stalni temperaturi, strjevanje ne poteče točno pri temperaturi taljenja. Za 

kristalizacijo snov potrebuje kristalizacijska jedra in v čisti snovi se lahko tekočina precej 

podhladi preden kristalizira. V tem stanju lahko tudi ostane in rečemo, da je v meta 

stabilnem stanju. Snov ostaja v takem stanju le, če se pogoji ne spreminjajo. V odsotnosti 

nečistoč ali večjega kristalizacijskega jedra, je verjetnost kristalizacije majhna. 
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Najpogosteje se kristalizacija začne ob robu, ko molekule snovi na meji dobijo podobno 

obliko kristala zaradi interakcije z drugo snovjo in sprožijo kristalizacijo, ki jo 

poimenujemo heterogena kristalizacija. V zelo čisti snovi se molekule posamezno spajajo 

v kristale a se hitro raztopijo in ne prestopijo meje kritične velikosti za kristalizacijo. Snov 

moramo zelo podhladiti, da lahko naključno nastanejo dovolj velika kristalizacijska jedra, 

kar imenujemo homogena kristalizacija. 

 

Pri podhlajevanju kovin je leta 1952 Franck [33] predvidel, da notranja struktura tekočine 

ni kompatibilna s kristalizacijo. Skupine molekul v tekočini so urejene gosteje od ureditve 

molekul v kristalu in zato niso urejene pravilno, da bi samostojno tvorile jedro 

kristalizacije. Kot model je Prank predlagal ikozaeder, ki je pentagonalno simetričen in 

ne more tvoriti kristala. 

Po 60 letih raziskav je Tobias Schülli ob raziskovanju polprevodnikov opazil veliko 

podhlajenost kapljice zlitine AuSi. Z zanimanjem je nadaljeval z raziskovanjem v 

Evropskem Sinhrotronu ESRF. Z visoko energijskimi rentgenskimi žarki je skoraj 

paralelno obsvetljeval kapljice kovine iz zlata-silicija in s tem dobil podatke o 

razporeditvi v snovi. Podhladitev se je povečala iz normalnih 60° C pod temperaturo 

tališča na 120° C pod temperaturo tališča, ko je bilo pentagonalno vezano zlato  s 

silicijem, kot je prikazano na sliki 17. 

 

To je sedaj prva potrditev, da bi lahko bila vzrok za podhladitev pentagonalna struktura 

jeder, ki niso primerna za kristalizacijo v kubične rešetke. [24]  

 

 

  

Slika 17 Simetrična pentagonalna struktura atomov zlata je povzročila povečanje 

podhlajenosti [24]  
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Časovni potek temperature snovi v odvisnosti od časa pri reverzibilnem prehodu je 

prikazan na sliki 18, kjer se vidi, da med časom t1 in t2 poteka kristalizacija pri stalni 

temperaturi T'. Ireverzibilni fazni prehod podhlajene vode oblikuje obliko histerezne 

zanke. Časovni potek temperature snovi v odvisnosti od časa pri reverzibilnem prehodu 

je prikazan na sliki 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18 Časovni potek temperature med 

reverzibilnim prehodom 

 

Slika 19 Časovni potek temperature med 

ireverzibilnim prehodom ob podhlajeni 

vodi 

 

Idealizirani časovni potek ob ohlajanju je označen z modro barvo, ob segrevanju pa z 

rdečo barvo. Histerezna zanka nastane v delu, ko se ob času t1 začne voda ohlajati pod 

temperaturo tališča T' do t2, ko pri temperaturi podhladitve Tp nastopi kristalizacija in se 

voda segreje na temperaturo faznega prehoda. Od tu naprej je potek enak reverzibilnemu 

prehodu. Ob segrevanju pa ves čas taljenja temperatura ostaja enaka, tudi v času od t2 do 

t1. V tem časovnem intervalu potek ni enak in opiše histerezno zanko. Po definiciji 

histereze ne moremo enolično določiti, kakšna je temperatura v tem časovnem intervalu, 

ne da bi poznali predhodno stanje ali notranje stanje sistema.  

 

Vzemimo katerikoli čas v časovnem intervalu t1 do t2. Če vemo, da se je sistem ohlajal, 

poiščemo ustrezno temperaturo na modri črti. Prav tako si lahko pomagamo s stanjem 

sistema. Če je vsa voda v tekočem stanju, je vrednost temperature prav tako na modri črti. 

Enako velja v obratni smeri. Ob gretju sistema vemo, da je temperatura T' in opazimo 

zmes vode in ledu. 

 

Opis možnega mehanizma nastanka podhlajene vode opiše del časovne odvisnosti, ko 

temperatura pada do časa t2. Prav tako vemo, da od t2 do t3 poteka kristalizacija pri stalni 

temperaturi. V času t2 pa zelo hitro pride do kristalizacije dela snovi. Do trenutka pred 

t2 

T' 

T 

t t1 t2 

T' 

T 

t t1 t3 

Tp 
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kristalizacijo je odvajanje toplote povzročilo nižanje temperature vode, pri kristalizaciji 

se notranja energija zaradi povečanega števila vodikovih vezi sprosti, del vode zmrzne, 

cela mešanica pa se segreje na običajno temperaturo ledišča. Pri reverzibilnem prehodu 

pa bi ta odvedena toplota v tem času povzročila delno kristalizacijo vode.  
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2.4 Histereza grelne vrečke 

 

Grelna vrečka je izdelek, ki se je v zadnjih desetletjih uveljavila v našem vsakdanjem 

življenju. Največkrat jo uporabljamo za preprosto ogrevanje mrzlih delov telesa, posebno 

pa ga uporabljajo športniki in fizioterapevti za relaksacijo in ogrevanje mišic.  

 

Predhodno se je v ta namen uporabljalo električne grelne vrečke, katerih slabost je bil vir 

energije, ki je moral biti blizu mesta uporabe, prenosni v obliki baterij pa niso bili dovolj 

zmogljivi. Potrebo po prenosni grelni vrečki, ki bi jo lahko uporabili kjerkoli so 

spodbudile raziskave, ki so privedle do tega, da so končno obliko, kot jo poznamo danes, 

patentirali že leta 1976.  

 

Grela vrečka je sestavljena iz mehkega ovoja v katerem je natrijev acetat trihidrat in 

navadno prednapeta kovinska ploščica. Natrijev acetat v vrečki je v pripravljenosti v 

kapljevinskem stanju in ga s proženjem kovinske ploščice aktiviramo, da se prične 

kristalizacija. Proces je eksotermen in oddano toploto izkoriščamo za ogrevanje telesa. 

 

Natrijev acetat trihidrat, katerega kemijska oznaka je CH3COONa x 3H2O ali skrajšano 

NaOAl) je natrijeva sol ocetne kisline, shemo vezi pa zapišemo kot na sliki 20. Ta 

brezbarvna sol ima širok spekter uporabe. Najpogosteje jo uporabljamo kot dodatek k 

hrani za ojačenje okusa, preprečevanje širjenja bakterij in ohranitev Ph vrednosti. Stranski 

učinki te snovi kot prehranskega dodatka niso znani. Uporablja se jo še za vlaganje hrane, 

pomoč pri ločevanju DNA iz celic, reagent pri izdelavi fotografij, čistilo kovinskih 

površin, za nevtralizacijo kisline v odpadnih vodah in še mnogo drugega.  

 

Ob normalnih pogojih zavzema trdno agregatno stanje. Možnost, da natrijev acetat ostane 

v kapljevinskem stanju precej pod temperaturo kristalizacije, je poznana že več kot 

Slika 20 Kemijska sestava natrijevega acetata trihidrata 
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stoletje in njena prva praktična uporaba naj bi bila v toplotnih rezervoarjih za shranjevanje 

sončne energije v obliki latentne toplote.  

 

Pomembna lastnost je, da se dobro meša z vodo in z razmerjem koncentracije lahko 

reguliramo občutljivost na zunanje vplive, ki sprožijo kristalizacijo, temperaturno 

območje, v katerem kristalizacija poteče in do katere temperature se segreje, kar je 

opisano v patentu. 

 

Mehanizem kristalizacije najlažje opišemo, če gledamo na molekularnem nivoju. 

Molekule v kapljevini se zaletavajo, lahko se tudi sprimejo in tvorijo kristalizacijsko 

jedro. Ta jedra se nato lahko povečujejo z združevanjem z drugimi jedri ali molekulami. 

Ravno tako se lahko jedra razbijejo v manjša jedra ali pa se iz njih izločijo molekule. Za 

kristalizacijo je pomembna velikost jedra. Če je jedro manjše od kritične velikosti, lahko 

ostane plavajoče v raztopini in ne raste več. Takoj, ko preseže kritično velikost, pa se 

jedro začne hitro večati. Temu drugemu delu rečemo kristalizacija. Ravnovesno stanje 

doseže snov v trdnem stanju. Če snov v kapljevinskem stanju podhladimo, začnejo 

nastajati jedra, vendar v določenem temperaturnem obsegu ne presežejo kritične velikosti. 

To stanje je meta stabilno in se vidi v faznem diagramu na sliki 21. 

 Slika 21 Fazni diagram natrijevega acetata trihidrata [38] 
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Za prehod v stabilno trdno stanje je potrebna sprememba fizikalnih pogojev, kot na primer 

sprememba tlaka ali temperature. Ob tem pride do manjše aktivnosti molekul, ki ne uspejo 

več razbiti večjih jeder in ta presežejo kritično velikost in sprožijo kristalizacijo. Dolgo 

časa je veljalo, da se ob sprožitvi prednapetega jeklenega diska v raztopini natrijevega 

acetata zaradi premika kovine ob tem ustvari dovolj velika tlačna razlika, ki povzroči 

trenutno rast jeder nad kritično velikostjo. [35] 

 

Z raziskavami so ugotovili, da ni tako in je mehanizem proženja kristalizacije drugačen. 

V prožilnem disku je po raziskavah dovolj razpok in vogalov v katerih se zadržuje po 

segrevanju še vedno nekaj velikih jeder, ki jih ob proženju diska odnese iz diska v 

raztopino. Ta jedra pa nadalje prožijo kristalizacijo v ostale dele raztopine. V primeru 

grelne vrečke pri normalnih pogojih je ta proces lepo viden saj je njegovo trajanje reda 

velikosti nekaj sekund. [36]  

 

Za tvorjenje kristalov v grelnih vrečkah uporabljamo tri dele vode in en del natrijevega 

acetata. 

Natrijev acetat trihidrat ima tališče pri 58° C in se ob segrevanju čez to temperaturo stali. 

Ko ga segretega pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo, postane tekočina 

podhlajena. Ob proženju kristalizacije se sprosti latentna toplota v velikosti 264–

289 kJ/kg [37] .  

 

V uvodu definirana histereza zahteva, da napoved prihodnjega stanja sistema ni možna 

ne da bi poznali predhodna stanja sistema ali notranjega stanja sistema. Pri grelni vrečki 

iz podatka temperature v določenem območju ne moremo enolično določiti, v kakšnem 

agregatnem stanju je natrijev acetat v vrečki. Npr. pri sobni temperaturi je lahko tako v 

kapljevinskem kot trdnem stanju. V določenem temperaturnem intervalu lahko s 

proženjem spremenimo agregatno stanje ne glede na vrednost temperature v tem 

intervalu. To stanje ustreza definiciji histereze.  
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2.5 Histereza v želirnem sredstvu agar 

 

Agar je želatinasta snov pridobljena iz alg, ki jih s skupnim imenom poimenujemo 

agropiti. Večinoma agar pridobivamo iz alg rodu Gelidium in Gracilaria. Najbolj 

uporabljena je rdeča morska alga iz katere stene s segrevanjem pridobivajo agar. Lastnosti 

agarja so zelo privlačne in kljub dejstvu, da je prisoten že dolgo, se njegova uporaba 

povečuje tako po količini, kot po številu različnih aplikacij, v katerih se uporablja. 

 

Slika 22 Gracilaria vir agarja [39] 

 

Na Japonskem postavljen spomenik spominja na odkritje agarja, ki ga pripisujejo Minoyi 

Tarozaemonu leta 1658. Najprej so ga proizvajali kot toplo raztopino in hladni gel in ga 

uporabljali lokalno. V tem obdobju so ga poimenovali tokoroten, kasneje v 18. stoletju, 

pa so ga ob začetku proizvodnje v suhi stabilni obliki poimenovali kanten. Moderno 

poimenovanje ‘agar agar’, ki izhaja iz malajščine, se je zaradi praktičnosti skrajšalo na 

splošno uporabljano samo agar.  

 

V času pred drugo svetovno vojno so večino količine agarja proizvedle manjše obrtne 

delavnice na Japonskem, v katerih je delo potekalo povsem ročno. Modernejša 

proizvodnja se je začela z metodo zmrzovanja, ki jo je patentiralo podjetje Matsusoka iz 

Kalifornije in se je kasneje preneslo k ostalim proizvajalcem. V letih pred II. svetovno 

vojno so tudi ZDA začele proizvajati večje količine agarja iz lokalnih nahajališč zaradi 

potreb raziskovalcev in želje po samozadovoljitvi potreb v času pred vojno. [40] 
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Zaradi specifičnih zahtev alg po kamniti podlagi in močnih tokovih je gojenje primernih 

alg za pridobivanje agarja zelo težavno in poteka v majhnem obsegu le na posameznih 

gojiščih v Aziji in Čilu. Vedno bolj se izkorišča obstoječa naravna nahajališča, ki so 

postala že zelo ogrožena in potrebna zaščite. V lanskem letu je Maroko omejil količino 

alg, ki jih predelovalci lahko pridobijo v njihovi državi. Dovoljena količina letne surovine 

je le tretjina količine preteklih let. S tem ukrepom so želeli zaščititi rastišča in omogočiti 

trajno gospodarjenje ter pospešiti lokalno predelavo surovine. Ker agarja ni dovolj, tudi 

zaradi povečanega povpraševanja prehrambne industrije, so cene poskočile in vsaj dve 

ameriški dobaviteljici laboratorijskega agarja sta v preteklem letu prenehali prodajati agar 

v čisti obliki.  

 

Glavne lastnosti agarja, ki ga naredijo privlačnega za uporabo so: 

 Velika sposobnost želiranja v vodni raztopini, ki tvori močnejši žele kot katerikoli 

primerljivi želirni agent pri enaki koncentraciji. Navadno zadošča že 1,5 % 

koncentracija. 

 Za močno želiranje je dovolj enostavna vodna raztopina brez kakršnihkoli 

dodatkov, kot na primer kalij, kalcij ali proteini.  

 Lahko se ga uporablja v širokem območju pH od 5 do 8, v nekaterih primerih še 

preko teh mej. 

 Dobro prenaša termično obdelavo, včasih še nad 100° C, kar je koristna lastnost pri 

sterilizaciji. 

 Kot 1,5% vodna raztopina želira pri 32°C-43°C in se ne stali pod 85°C. To je 

edinstvena lastnost v primerjavi z ostalimi želirnimi agenti. 

 Zaradi nevtralnega okusa se lahko uporablja kot dodatek k hrani z nežnim okusom.  

 Asimilira in ojača okus in deluje kot podaljševalec obstojnosti okusa. 

 Žele je dobro reverzibilen in omogoča večkratno taljenje in želiranje, ne da bi se 

mu spremenile lastnosti. 

 Prozorni žele se enostavno obarva, z dodajanjem sladkorja, glukoze ali glicerina se 

mu spremeni lomni količnik. 

 Žele je zelo stabilen in homogen. 

 Nima stranskih učinkov na človeško zdravje. V skladu z Direktivo 95/2/ES je 

trenutno agar za uporabo v različne namene odobren kot stabilizator E 406, ki je 

zapisana na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1129&from=EN
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 Agar tvori porozen gel. Velikost molekul, ki ji prepušča je do 30 Mu, kar 

uporabljamo pri elektroforezi DNA in kromatografiji. 

 Kot spužvi se mu po dehidracij ob rehidraciji oblika povrne v prvotno stanje. 

 Je desnosučno optično aktiven, večina ostalih podobnih spojin pa je levosučno 

optično aktivnih, kar omogoča enostavno razlikovanje od sorodnih želirnih 

sredstev, kot je na primer karagenan 

 

Agar se je primarno uporabljal za pripravo želatinaste hrane. Uporaba v prehrambni 

industriji se je močno razširila na veliko področij in je še v porastu. Druga 

najpomembnejša uporaba agarja, je od leta 1881, ko je ga. Fanny Hesse predlagala možu 

uporabo agarja za podlago pri raziskavah bakterij v zraku. Kmalu, po predlogu se je 

Walter Hesse pridružil Robertu Kochu, ki je hitro spoznal prednosti in nastala je prava 

mala revolucija pri pripravi podlage za raziskovanje bakterij. Novemu načinu dela je 

asistent Petri prilagodil stekleno posodo in nastala je kombinacija petrijevka in agar, ki 

se še danes uporablja, kot nosilec za kromatografijo ali kot gel za elektroforezo [41].  

 

Zaradi zgoraj opisanih lastnosti je agar primeren za izvajanje eksperimentov v šolah tako 

na področju kemije kot fizike. Njegova najpomembnejša fizikalna lastnost je velika 

razlika med temperaturo tališča in temperaturo strjevanja.  

 

Agar je mešanica heteropolisaharidov: linearne agaroze in razvejanega agaropektina. 

Agaroza je prevladujoči element agarja v deležu do 90 %. Sestavljena je iz disaharida D-

galaktoze in 3,6-anhidro-Lgalaktozpiranoze povezanega z beta (1-4) ali alfa (1-3) 

glikozidno vezjo kot prikazuje slika 23. Preostali del je sestavljen iz agaropektina in 

nečistoč [29]. 
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Slika 23 Sestava agarja [43] 

  

Agar je vezan termoreverzibilnen žele, kadar je raztopljen v vodi. Topen je v organskih 

topilih, a ne more tvoriti strukture želeja zaradi odsotnosti vodikove vezi z vodno 

raztopino, ki je v organskih snoveh ni. 

V tekoči fazi, pri vrelišču vode tvori konformacijo naključnega klopčiča, ki je homogeno 

razporejena po raztopini. Pod temperaturo želiranja se izguba entropije kompenzira s 

povečanjem energije. S sipanjem RTG sevanja in z merjenjem optične rotacije so 

pokazali, da so agar geli oblikovani iz dvojnih vijačnih struktur posameznih polimernih 

verig. Vezava vodikove vezi vodi v dvojno vijačno kombinacijo dveh enojnih vezi. 

Nadaljnje hlajenje povzroča združevanje teh dvojnih vijačnic. To je vodilo k predlogu 

mehanizma želiranja agarja v dveh korakih. Prvič, oblikovanje želeja, ki povezuje 

naključno porazdeljene vijačnice v dvojne vijačnice z vodikovimi vezmi, ki jim sledi 

združevanje dvojnih vijačnic v tesen sistem povezanih vijačnic v tridimenzionalne mreže, 

kot se vidi na sliki 24. Križišča dvojnih vijačnic tvorijo med seboj območja oz. okna, v 

katerih ostanejo vodne molekule, ki se preko vodikove vezi vežejo s hidroksilnimi 

skupinami agarja. Ujetost teh molekul predstavlja agarjevo trdnost v strjenem stanju. 

Pri gretju agarja opazimo veliko histerezo, ki izhaja iz dejstva, da mreža dvojnih vijačnic 

zahteva veliko energije, da se stali, torej, da molekule vode zapustijo okna. 

Eksperiment z osvetljevanjem s fluorescenčno svetlobo in merjenjem razpršene svetlobe 

v odvisnosti od temperature je lepo pokazal, pri katerih temperaturah se zgodijo fazni 

prehodi in prav tako je videti želiranje v dveh korakih. [44] 
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Sprememba motnosti potrjuje, da se pri segrevanju, kot posebna faza, tvorijo iz prvotne 

tridimenzionalne mreže vijačnic nevezane dvojne vijačnice z iztiskanjem vodnih molekul 

in nato naprej razpadejo še te dvojne vijačnice v enojne. 

 

Slika 24 Tvorjenje mrež dvovijačnic v agarju [45] 
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2.6 Histereza pri predaji klica mobilnega telefona 

 

Potreba ljudi po komuniciranju na daljavo je bila že od nekdaj ključnega pomena. Mediji 

so bili primerni tehnologiji in so se razvijali od enostavnih zvočnih in svetlobnih signalov 

že od začetka razvoja človeka do v tem trenutku velikega omrežja med seboj povezanih 

elektronskih naprav, ki so med seboj povezana po celotni površini Zemlje in njene bližnje 

okolice do sosednjih planetov.  

 

Zgodovina brezžičnih prenosov podatkov na daljavo preko radijskih valov se je začela 

konec 19. stoletja in še danes najbolj odmeva zaradi spora o priznanju patenta in odkritja 

prenosa podatkov preko radijskih valov med Guglielmom Marconijem in Nikolom 

Teslom. Zgodba je zapletena in še v današnjem času pišejo članke v zagovor enemu ali 

drugemu. Še vedno je dejstvo, da je Marconi za svoje delo na tem področju prejel 

Nobelovo nagrado skupaj s Karlom Ferdinandom Braunom in velja za izumitelja radia. 

Nikakor ne gre prezreti Teslovega prispevka, ki je ob razvoju svojih naprav imel v mislih 

predvsem prenos moči in ne podatkov, ter prispevka vseh ostalih, ki so na tem področju 

orali ledino pred njima. 

 

Verjetno je k hitremu razvoju pripomoglo Hertzovo raziskovanje in iskanje potrditve 

Maxwellove napovedi elektromagnetnih valov pri katerem je prenesel energijo preko 

radijskih valov in jo pretvoril v iskro, kar je po vrsti člankov objavil v knjigi Electric 

waves: Being researches on the propagation of electric action with finite velocity through 

space leta 1893 [46]. Samemu prenosu ni posvečal pretirane pozornosti in je svojim 

študentom na vprašanje o uporabnosti tega eksperimenta dejal, da je ni, razen dokaza 

Maxwellove napovedi, da so elektromagnetni valovi, ki jih ne vidimo.  
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Slika 25 Hertzov poizkus prenosa EM valovanja [47] 

 

Razvoj brezžičnih komunikacij je bil hiter. Že konec leta 1901 je Marconi oznanil prvo 

čezatlantsko povezavo. Kmalu se je pričela uporaba širiti na različna področja. Za 

obveščenost širše javnosti je bil prelomen dogodek potopitev Titanica, na katerem bi sicer 

moral biti tudi Marconi. Komunikacija posadke Titanica s posadko reševalnih ladij preko 

radia je bila podlaga za uspešno reševalno akcijo in Marconiju so pripisali zasluge [48]. 

 

Razvoj brezžične komunikacije preko radijskih valov je vedno privlačil veliko ljudi in je 

hitro sledil napredku tehnologije, ki je omogočala izboljšanje komunikacije. Za končnega 

uporabnika, torej posameznika, ki lahko to tehnologijo uporablja, sta bila v zgodovini 

ključna dva datuma. 3. aprila 1973 je Martin Cooper, inženir pri Motoroli, opravil prvi 

klic z mobilnim telefonom, ko je poklical v konkurenčno podjetje in jim povedal, da 

govori po mobilnem telefonu. Ob masi 1,1 kg je po 10 urah polnjenja akumulatorja 

zmogel le 30 minut pogovora. Drugi prelomni datum pa je nastopil 10 let kasneje, ko je 

isto podjetje začelo s prodajo prvega prenosnega mobilnega telefona Motorola DynaTAC 

8000X, ki ga vidimo na sliki 26, ki je ravno tako zmogel 30 minut pogovora in 6 ur 

pripravljenosti [49]. 
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Slika 26 Prvi prenosni telefon Motorola DynaTAC 8000x [50] 

 

Pravi razmah mobilne telefonije se je začel po letu 2000, ko je po podatkih Svetovne 

banke v svetovnem povprečju bilo 12 naročniških razmerij na 100 prebivalcev. Do leta 

2014 se je ta številka dvignila na 97, kar pomeni, da ima praktično vsak prebivalec 

prenosni telefon, kar seveda ne drži zaradi neenakomerne porazdelitve. V Eritreji je 

podatkih za leto 2014 še vedno le 6 uporabnikov na 100 prebivalcev. V primerjavi se je 

dostop do interneta v tem obdobju povečal iz 6.8 na 40,6 na 100 prebivalcev [51]. 

Današnji pametni telefoni so vsestransko uporabne naprave in so zelo primerni 

pripomočki tudi za beleženje fizikalnih količin. Z njimi lahko, z omejeno natančnostjo 

merimo osvetljenost, jakost zvoka, pospešek, merimo gostoto magnetnega polja izvajamo 

geolokacijo preko GPS signala in druge glede na vgrajeno strojno opremo pametnega 

telefona.  

 

V raziskovanju histereze v vsakdanjem življenju bom opazoval, ali nastopi in kakšna je 

histereza pri gibanju mobilnega telefona in njegove povezave na bazno postajo. 

Mobilni telefon je, zelo poenostavljeno gledano, radijski oddajnik in sprejemnik. Za 

vzpostavljanje povezave in oddajanje ali sprejemanje podatkov mora vzpostaviti 

povezavo z drugim oddajnikom in sprejemnikom. V zgodnjem obdobju radia so se 

radijske povezave vzpostavljale neposredno med radijskima postajama uporabnikov, ki 

sta si želela izmenjati podatke. Pri velikih razdaljah so se pojavile težave. Nadaljnji razvoj 

je šel v smer uporabe krajših valovnih dolžin, ki so omogočale kvalitetnejši prenos, a na 

krajšo razdaljo. Za podaljšanje dosega so postavili vmesne oddajnike in sprejemnike, t.i. 
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repetitorje in s povezavo repetitorjev je bil vzpostavljena groba osnova za razvoj mobilne 

telefonije.  

 

Mobilni telefon se za vzpostavitev prenosa poveže na stacionarni sprejemnik oz. 

oddajnik, ki ga imenujemo bazna postaja, le ti pa so nadaljnje povezani v jedrno omrežje. 

Omrežje omogoča, da se prenos usmeri na ustrezno bazno postajo, ki je blizu prejemnika 

in vzpostavi povezavo z mobilnim telefonom prejemnika.  

 

V našem primeru bom opazoval dva primera histereze, ki se nanašata na mrežo baznih 

postaj. Mobilni operaterji v posamezni državi postavijo mrežo baznih postaj, ki so 

razporejene glede na geografske značilnosti terena in gostoto uporabnikov na določenih 

področjih. Mobilna naprava uporabnika storitev mobilnega operaterja deluje v njegovem 

omrežju. Uporabnik lahko to omrežje zapusti, ko se giba izven dosega tega omrežja. 

Navadno je to ob prehodu v drugo državo, ker vzpostavi povezavo z omrežjem enega od 

nacionalnih operaterjev. Drugi primer opazimo ob premikanju v omrežju enega 

operaterja. Zaradi potrebe po majhni oddajni moči naprav, ki jih uporabljamo v 

neposredni bližini telesa in delujejo v kratkovalovnem področju elektro magnetnega 

spektra, ki vpliva na človeško telo, je doseg naprave relativno majhen. Bazne postaje so 

postavljene tako, da bi zagotovile kvaliteto povezavo kar največ uporabnikom. Ob 

vzpostavljanju omrežja je bila ena od prioritet pokritje avtocestnega sistema. Voznik 

vozila med vožnjo vzpostavi klic z drugim uporabnikom. Z vožnjo se v nekem trenutku 

začne dovolj oddaljevati od bazne postaje, da se kvaliteta povezave zmanjša.  

Mobilni telefoni med svojim delovanjem spremljajo signale drugih baznih postaj, ki so 

na območju in je njihov signal dovolj močen. Mobilna postaja prekine povezavo z bazno 

postajo in se poveže na naslednjo bazno postajo, ki ima najmočnejši signal (slika 27a in 

slika 27c). 
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Slika 27 Trda predaja klica. Klic se med predajo prekine [63] 

 

Ta proces imenujemo s tujko handover ali predaja klica. Proces, ki pripelje do izvedbe, 

je lahko popolnoma v domeni mobilne naprave, ki zazna šibek signal. Moderne naprave 

in omrežja že vzpostavijo povezavo z nadaljnjo bazno postajo in po vzpostavitvi nove 

povezave prekinejo aktivno povezavo (slika 28b). Uporabnik te spremembe med 

klicanjem ne opazi. Drugi vzrok predaje klica je v primeru, ko bazna postaja sproži 

predajo zaradi premajhne zmogljivosti in preusmeri mobilno napravo na drugo bazno 

postajo. 

 

 

Slika 28 Mehka predaja klica, klic se med predajo ne prekine [53] 

 

Ti preklopi se z napredovanjem tehnologije dogajajo vedno hitreje in praktično neopazno 

za uporabnika, a ni bilo vedno tako. Včasih je za predajo mobilna naprava najprej končala 

klic in ga nato vzpostavila z drugo bazno postajo, kar je bilo moteče za uporabnika. 

Predstavljajmo si situacijo, ko se uporabnik premika med dvema baznima postajama tako, 

da je ves čas približno enako oddaljen od obeh. Jakost signala baznih postaj bi se stalno 

spreminjala in mobilna naprava bi vedno želela povezavo z bazno postajo z močnejšim 
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signalom in bi stalno predajal klic. Da se to ne bi dogajalo so mobilne naprave 

programirane tako, da mora razlika jakosti signalov preseči določen prag za izvedbo 

predaje. [53] 

 

Poglejmo primer, ko sta bazni postaji A in B postavljeni v smeri gibanja uporabnika. 

Uporabnik se oddaljuje od bazne postaje A in jakost njenega signala pada. V nekem 

trenutku pride do točke L1, kjer jakost signala E bazne postaje B dovolj močna za 

povezavo a nižja od A (slika 29). Mobilna naprava pošlje zahtevek za povezavo na MTSO 

ali mobilno stikalno vozlišče, da se hkrati poveže s postajo B in potem preverja moč 

signala postaje A in B. MTSO ob tem vedno ve, kje s mobilna naprava nahaja in ji lahko 

posreduje klic, če v tem času pride do klica. Uporabnik se premakne do točke L2, od kjer 

naprej jakost signala bazne postaje A pade pod vrednost jakosti signala bazne postaje B 

(slika 29). Mobilna naprava ne preklopi signala ampak čaka, da preseže histerezni prag, 

ki je označen z L3 (slika 29). 

 

V knjigi Wireless communications Signal opisuje Algoritem predaje klica kot relativno 

merjenje razlike moči (δ) signala prejetega iz dveh baznih postaj. Predaja se zgodi glede 

na trenutno vrednost δ, ki je lahko pozitivna in negativna, kot lahko nastane v navedenem 

primeru [54]: 

  δ > 3 dB podaja zahteve za predajo 

 1 dB < δ < 3 dB priprav na predajo 

 - 3 dB <  δ < 0 dB spremljanje prejete moči signala 

  δ < -3dB ni zahteve za predajo 

 

Slika 29 Prikaz praga razlike jakosti signala . [53] 
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Zaostajanje , ki ga prikazuje slika 29 med točkama L2 in L3 je načrtovano zaostajanje, ki 

preprečuje pretirano preklapljanje med baznimi postajami. Na sliki 30 je za histerezno 

vrednost zamaknjena karakteristika signala bazne postaje B. 

 

 

Slika 30 S črtkano črto je za vrednost histereze premaknjena karakteristika signala bazne postaje B . [53]   
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2.7 Histereza pri prestavljanju z avtomobilskim menjalnikom 

 

Električni motorji v avtomobilih imajo zelo ugodno razporeditev navora po celotnem 

območju delovanja. To jim omogoča različne možnosti vgradnje, tudi v vsako kolo 

avtomobila po en motor. Pri avtomobilih z motorjem na notranje izgorevanje ni te 

možnosti. Za dosego ustreznega navora in ekonomičnega načina delovanja je potrebno 

voziti v ozkem območju delovanja motorja. Še bolj je to pomembno pri večjih 

transportnih vozilih. Za doseganje ekonomičnega delovanja je potrebno uskladiti število 

vrtljajev motorja s številom vrtljajev kolesa pri določeni hitrosti. V ta namen mora imeti 

vozilo z motorjem na notranje izgorevanje menjalnik.  

 

Menjalnik je sestavljen iz gonilne in gnane gredi, ki prenaša moč preko diferenciala na 

pogonska kolesa. Ti dve gredi sta lahko povezani med seboj na mnogo različnih načinov 

preko zobniški parov. Vsak zobniški par predstavlja eno prestavno razmerje, s katerim 

zmanjšamo število vrtljajev kolesa pri enakih vrtljajih motorja. Navadni avtomobili imajo 

5-8 prestav, tovorna vozila pa med 10 in 18.  

 

Med prestavljanjem moramo prenos navora prekiniti, da ne pride do poškodb. V ta namen 

ima avto sklopko, ki razklene povezavo motorja in menjalnika, da v menjalniku lahko 

vključimo drug zobniški par. Na ta način delujejo ročni menjalniki in robotizirani 

menjalniki. V klasičnih avtomatskih menjalnikih pa funkcijo razklopljenja opravlja 

hidravlični mehanizem neodvisno od voznika. Hidravlični mehanski menjalniki so 

mehansko zapleteni in imajo višje mehanske izgube, zato se njihova uporaba zmanjšuje.  

Njihovo vlogo prevzemajo robotizirani menjalniki, ki delujejo podobno kot ročni, le da 

za razklopljenje uporabljajo dve sklopki. To jim omogoča, da so vedno pripravljeni na 

vklop nižje ali višje prestave. Elektro mehanski vklopniki premikajo sklopko namesto 

voznikove noge.  

 

Voznik lahko tak menjalnik uporablja tudi v ročnem načinu in s pomočjo tipk ali odklona 

menjalne palice sporoči mikroprocesorju željo po spremembi, ki pa se še vedno izvede 

robotizirano. Tudi v tem primeru menjalnik lahko prepreči neprimerno prestavljanje 

voznika, tudi če želi voznik z ročko izbrati napačno prestavo, kot kaže slika 31.  
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Slika 31 Ročica robotiziranega menjalnika [55] 

 

Proces prestavljanja je mikroprocesorsko voden. Iz vozila in okolice zbrane podatke 

mikroprocesor obdela in na podlagi zapletenega algoritma odloči, v kateri prestavi mora 

vozilo tistem trenutku voziti. Prestavljanje je tako optimizirano da, je vožnja lahko 

izjemno prilagojena stanju ne glede na znanje voznika (slika 32).  

 

Slika 32 Shematski prikaz dvosklopčnega menjalnika [56] 

 Pri povsem ročnem menjalniku je vse prestavljanje in odločanje prepuščeno vozniku. Ob 

močnem pospeševanju voznik navadno dalj časa vozi v nižji prestavi, da doseže čim večje 

vrtljaje motorja, pri katerih ima motor večjo moč. V tem primeru pa škodljivega delovanja 

prestavljanja zaradi neznanja voznika ali drugih vzrokov ni mogoče preprečiti. Moderna 

vozila tudi v primeru ročnega menjalnika spremljajo stanje vozila in okolice s senzorji in 

jih z mikroprocesorjem obdelajo in krmilijo sisteme vozila v skladu z algoritmi in 

delovanje vozila prilagodijo načinu vožnje voznika.  

 

Vlade nekaterih držav ali skupine držav so v zadnjem četrtletju spoznale problem 

onesnaževanja zaradi prometa. Sprejele so ekološko sprejemljivejše zahteve za vozila, 
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med katerimi so gotovo najbolj znane omejitve pri izpušnih plinih in nižje obdavčitve 

vozil z manjšo porabo. Proizvajalci se novi razmeram prilagajajo na veliko področjih. Pri 

menjalnikih je razvoj robotiziranih menjalnikov prišel tako daleč, da vozila opremljena z 

njimi, niso le varčnejša od vozil s hidravličnim avtomatskim menjalnikom, temveč so 

varčnejša od avtomobilov s klasičnim menjalnikom, ki ga upravlja povprečen voznik. 

Prav tako dosegajo nižje vrednosti izpustov ogljikovega dioksida [57].  

 

V vozilih z ročnimi menjalniki so v pomoč voznikom razvili sistem, ki voznikom pomaga 

voziti v varčnem območju. Voznik sam odloča o količini plina, ki ga dodaja in o uporabi 

ustrezne prestave. Pri sprejemanju odločitev ima na voljo svoje znanje, izkušnje, nekaj 

podatkov, ki mu jih preko armaturne plošče sporoča vozilo in kar zazna s čutili, kot na 

primer zvok motorja. Za učinkovito delovanje motorja pa je vozilo bolj opremljeno s 

podatki. Osrednja mikroprocesorska enota vozila na podlagi podatkov senzorjev izračuna 

primerno prestavo glede na način vožnje in jo preko projekcije na vetrobransko steklo ali 

zaslona v armaturi posreduje vozniku, kot je nekaj primerov na sliki 33. Kot že v patentu 

iz leta 2008 je razprava vodila v upravičenost sporočanja, glede na varnost v prometu, saj 

prikazovalnik odvrača pozornost voznika s ceste na zaslon. [58] V povprečju vozniki 

prestavljajo intuitivno, brez potrebnih pogledov na prikazovalnike v vozilu. V večini 

primerov vozniki ne zmorejo slediti prikazovalniku in hkrati voziti vozila, zato je njegova 

uporaba omejena.  

 

 

Slika 33 Prikazovalniki z indikatorjem ustrezne prestave ali indikatorjem za spremembo prestave [59] 

 

Popolnoma robotizirani menjalniki imajo v tem pogledu veliko prednost, saj se lahko 

centralna enota prilagodi razmeram ne glede na voznikovo pozornost in tu nastanejo 

ključni prihranki pri gorivu. Kot primer lahko navedemo delovanje vozila v mrzlem 

zimskem jutru. Malokateri uporabnik ima dovolj znanja in informacij, da bi lahko vozil 

avto z dovolj motornimi obrati, da bi se vozilo hitro ogrelo in še dovolj dobro mazalo, da 
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ne bi imelo prevelikih hitrosti notranjih delov, ki se še ne mažejo optimalno zaradi nizkih 

temperatur. Na sliki 34 je prikazan graf štirih prestav v odvisnosti od položaja stopalke 

za plin in hitrosti vozila. Vidimo, da so krivulje precej različnih oblik in se spreminjajo 

glede na hitrost in položaj pedala. V tem primeru položaj pedala predstavlja le željen 

pospešek, ki ga voznik preko pedala sporoči centralni enoti.  

 

Slika 34 Diagram prestav v odvisnosti od položaja stopalke za plin in hitrosti vozila [60] 

 

Na diagramu je opaziti dve krivulji. Ena predstavlja prestavljanje v višjo prestavo, druga 

pa v nižjo. Med njima je opaziti polje histereze. V tem primeru je histereza zaželena saj 

preprečuje menjalniku, da bi prevečkrat prestavil v primeru, da vozi voznik ravno v točki, 

ko bi moral menjalnik prestaviti.  

 

Na sliki 35 je diagram samo za eno prestavljanje prestave in se jasneje vidi polje histereze. 

V diagramu je z oznako DT označena delovna točka. Sistem je v ravnovesni legi, pedal 

ne spreminja položaja, hitrost je stalna. Vozilo se nato približa klancu navzdol in delovna 

točka se zaradi povečanja hitrosti premika proti točki C. Ko jo doseže, menjalnik prestavi 

v višjo prestavo oz. indikator na prikazovalniku prikaže potrebno menjavo prestave. V 

primeru klanca navzgor se delovna točka premika poti točki A. 



 

46 

 

S črtkano črto med B in D je označena vertikalna smer, ki ponazarja položaj pedala za 

plin. Če se voznik odloči pritisniti na plin in prehiteti vozilo pred seboj in se položaj 

pedala spremeni za več kot vrednost B, menjalnik prestavi v nižjo prestavo in zagotovi 

več moči za potreben manever. Ravno nasprotno se odloči voznik, ki meni, da ni dovolj 

prostora za prehitevanje in spusti pedal za plin preko točke D. Menjalnik prestavi v 

prestavo višje, saj ni več potrebe po moči za ohranjanje hitrosti in lahko vozilo pelje v 

višji prestavi. 

 

Po definiciji histereze je na zgornjem diagramu med krivuljo za prestavljanje navzgor in 

krivuljo za prestavljanje navzdol polje histereze. Kadar se stanje sistema nahaja v tem 

polju je nemogoče enolično določiti stanje prestave glede na hitrost vozila ne da bi poznali 

predhodno stanje sistema. Pri hitrosti, na kateri sta točki B in D, je lahko vozilo v treh 

prestavah odvisno od tega ali se giblje enakomerno, pospešuje ali zavira. 

 

Položaj dveh krivulj se še dodatno spreminja glede na način vožnje. Ob športnem načinu 

vožnje se krivulji pomakneta desno, ob varčnejši vožnji pa levo. 

 

V navadnem petstopenjskem menjalniku je takih krivulj 8. To je 2(n-1) krivulj, če je n 

število prestav, saj iz prve prestave ne moremo prestaviti nižje in prav tako iz 5. prestave 

ne višje. 

 

Slika 35 Histereza prestavljanja menjalnika 
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Oblike krivulj se dodatno spremenijo glede na ostale pogoje delovanja, kot na primer 

delovanje v mrzlem vremenu, športni vožnji, močno obremenjenem vozilu, ki vleče 

prikolico in drugih situacijah, ki se jim centralna enota prilagodi in v skladu prestavlja 

menjalnik. 

 

Posamezni avtomobil omogoča vozniku nastavitve, ki vplivajo na obliko krivulj, druge 

pa centralna enota nastavi sama.   
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3 Demonstracijski in laboratorijski eksperimenti za 

prikaz histereze 

 

3.1 Magnetna histereza  

 

Magnetna histereza ima najbolj prepoznavno obliko, ki jo z eksperimentom želim posneti 

na kar enostavnejši način. Eksperiment bom izvedel z dvema različnima postavitvama: 

za mehkomagnetni toroid in železno jedro s srednjo vrednostjo feromagnetizacije. 

 

Za izvedbo eksperimenta potrebujemo: 

 

 mehkomagnetno jedro, 

 železno jedro, 

 transformatorsko žico debeline 0,7, 

 Phywe tuljave 600 Wdg, 

 Hallov senzor z nastavljivo občutljivosjo, 

 Hallov senzor Allegro A1302, 

 baterijsko napajanje za senzor,  

 regulator napetosti, 

 vir napetosti s tokovnim omejilnikom Volcraft PSP 1405, 

 2x digitalni multimeter, 

 vezne žice. 

 

Merjenje histereze magnetenja paramagnetne snovi je zahtevno in za razumevanje 

osnovnošolskih otrok težka tema. Namen je eksperiment prikazati z enostavnimi 

sestavinami in enostavnimi merilniki.  

 

Za prvi del eksperimenta sem uporabil sintran ferit, ki se ga uporablja za izdelavo dušilk. 

Njegova histerezna karakteristika bi morala biti izjemno ozka, saj so iz gube pri njegovi 

uporabi nezaželene. Izbira gradiva se vedno opravi glede na frekvenco, pri kateri deluje. 

V eksperimentu bom poizkusil izmeriti histerezo z enosmernim tokom.  
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Za merjenje gostote magnetnega polja v toroidu uporabimo Hallovo sondo Allegro 

A1302. Napajanje sonde je izvedeno z enosmerno napetostjo iz zaporedno vezanih 6 AA 

baterij preko napetostnega regulatorja LM 7805. Stabilni vir napetosti skrbi, da je odziv 

senzorja vedno na sredini merilnega območja, ki je za 5 V pri 2,5 V. Občutljivost 

Hallovega senzorja je po podatkih proizvajalca 1,3 mV/G.  

 

V toroid je bilo potrebno izdelati primerno odprtino, v katero sem lahko vstavil senzor za 

merjenje. Okoli toroida sem ovil 100 ovojev transformatorske žice, skozi katero je tekel 

gonilni tok. Postavitev eksperimenta pred merjenjem je prikazana na sliki 37. 

 

 

Slika 37 Postavitev eksperimenta za merjenje mehkomagnetnega jedra s Hallovo sondo 

Slika 36 Tokovno omejen vir 
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Vir napetosti je potrebno tokovno omejiti in v ta namen sem uporabil Volcraft PSP 1405 

vir napetosti s tokovnim omejilnikom prikazan na sliki 36 Tok lahko nastavimo preko 

programskega vmesnika digitalno v ločljivosti 0,01 A.  

 

Meritev izvedemo v območju delovne zmogljivosti napajalnika, ki zmore največji tok 

5 A, kar nas privede skoraj do zasičenja in nadaljnje zviševanje električnega toka ne bi 

imelo dodatnega učinka.  

 

Glede na odvisnost jakosti magnetnega poja H od električnega toka, ki teče skozi tuljavo, 

sem za potrebe prikaza histereze merili tok skozi navitje. Meritve toka sem izvedel z 

uporabo ročnega multimetra. Zunanje magnetno polje s v jedru paramagnetnih snovi 

ojača in Hallov senzor reagira na gostoto magnetnega polja v tuljavi B. Odzove se s 

spremembo napetosti na izhodu, ki jo merimo z drugim multimetrom. Senzor je po 

karakteristiki linearen, tako je izhodna napetost za faktor občutljivosti različna od B. 

 

Nastavljene vrednosti omejitve izhodnega toka vira so se razlikovale od izmerjenih 

vrednosti U in I zapišemo v tabelo, ki je v prilogi pod tabela 1 Merjenje gostote 

magnetnega polja mehkomagnetnega jedra. 

 

Magnetno poljsko jakost v toroidu izračunamo po enačbi: 

 

 𝐻 =
𝐼.𝑁

𝑙
  ( 12 ) 

 

 

kjer je I tok skozi ovoje navitja, N število ovojev in l srednja dolžina magnetnega kroga.  

Za izračun uporabimo vrednosti N = 100 ovojev in l = 55,8 mm, ki je podan s strani 

proizvajalca. 

Rezultati meritve so predstavljeni na sliki 38. Nastala je tipična odvisnost B(H) za 

mehkomagnetno železo, ki po celem območju skoraj nima histereze. Jedra tuljav imajo 

zelo majhen trajni magnetizem. Širina histerezne zanke med zgornjo in spodnjo krivuljo 

je zelo majhna.  
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Drugi del eksperimenta je potekal podobno kot prvi, le feromagnetno jedro je bilo 

izdelano iz jekla, ki pa ni bilo trdomagnetno zaradi omejitev, ki jih je predstavljala 

oprema. Kvadratno jedro sem magnetiziral z dvema PHYWE tuljavama s 1600 ovoji. 

Napajalni tok je moral biti manjši, kot bi si želel za dosego popolnega zasičenja saj sta 

tuljavi, zaradi premera žic, omejeni na 0,25 A enosmernega toka. Postavitev eksperimenta 

je prikazana na sliki 39. 

 

Hallova sonda iz prvega primera ni ustrezna, saj so vrednosti gostote magnetnega polja v 

tem primeru bistveno višje. Izberemo manj občutljivo sondo z možnostjo nastavitve 

občutljivosti.  

 

Meritev izvedemo in rezultate zapišemo v preglednico. Pri izračunu upoštevamo 

vrednosti N = 1600 ovojev pomnoženo z 2, ker uporabljamo dve tuljavi. Za srednjo pot 

magnetnih silnic izmerimo podkvasto jedro in kotvo.  

  

Slika 38 Odvisnost B od H za mehkomagnetno jedro 
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Tabela 1 Izmerjene in izračunane vrednosti za feromagnetno jedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U [mV] I [mA] H [A/m] B [mT] 

610 267 3164 79,30 

589 221 2619 76,57 

555 176 2086 72,15 

480 130 1541 62,40 

150 45 533 19,50 

-310 -44 -521 -40,30 

-410 -84 -996 -53,30 

-505 -129 -1529 -65,65 

-555 -174 -2062 -72,15 

-570 -220 -2607 -74,10 

-584 -266 -3153 -75,92 

-560 -220 -2607 -72,80 

-520 -174 -2062 -67,60 

-430 -120 -1422 -55,90 

-330 -84 -996 -42,90 

-170 -44 -521 -22,10 

307 55 652 39,91 

537 130 1541 69,81 

573 175 2074 74,49 

599 221 2619 77,87 

610 267 3164 79,30 

Slika 39 Postavitev eksperimenta za feromagnetno jedro 
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Iz izračunanih podatkov za H in B izdelamo graf na sliki 40. 

 

Tudi tu smo prišli dovolj blizu zasičenja, da je nastala značilna histerezna krivulja. 

 

 

Širina histereze je večja in magnetne izgube ob krožnem ponavljanju obremenitve bi se 

odrazile v segrevanju jedra.  

 

S to meritvijo smo pokazali, da se da na dokaj enostaven način pokazati statično magnetno 

histerezo. Seveda ta krivulja ustreza definiciji histereze, ker lahko za celotno krožno 

spremembo, razen na krajiščih, rečemo, da ne moremo enolično določiti gostote 

magnetnega polja, če je znana jakost zunanjega magnetnega polja. Določimo ga lahko le, 

če poznamo njegovo zgodovino ali pa notranje stanje snovi, torej v našem primeru 

namagnetenost jedra. 

  

Slika 40 Odvisnost H od B za feromagnetno jedro 
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3.2 Mehanska histereza pri elastiki 

 

Histereza pri elastomerih je najdlje obravnavana in jo lahko v vsakdanjem življenju 

opazimo pri različnih predmetih, ne samo pri elastiki. Za prikaz histereze bomo uporabili 

klasičen elastični trak. Poznavanje histereze elastike je zelo pomembno za veliko uporab, 

ne samo ponavljajočih se krožnih obremenitev. Tekmovalci v streljanju s fračo leto 

napnejo in sprožijo. Obremenitev je enkratna, a je poznavanje histereze ključnega 

pomena. Ob napetju elastike se leta segreje. Z oddajanjem toplote se elastiki znižuje  

energija in tekmovalec, ki hitreje ustreli, ohrani več "koristne" energije. 

Z eksperimentom želimo pokazati histerezo, ki je prisotna v odvisnosti sile od raztezka. 

 

Za izvedbo eksperimenta potrebujemo: 

 

 elastiko, 

 stojalo z dvema navpičnima nosilcema za večjo togost, 

 spone za pritrjevanje, 

 dvižno nosilno ploščo, 

 senzor sile Vernier DFS-BTA, 

 ultrazvočni merilec razdalje Vernier MD-BTD, 

 merilni vmesnik LabQuest. 

Za uspešno izvedbo eksperimenta je potrebno zagotoviti dovolj stabilen stativni materijal. 

Pomembno je uporabiti dva vertikalna nosilca, da ne pride do uklona nosilne palice. Na 

Slika 41 Ultrazvočni merilec razdalje in silomer 
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vrhu stativa pričvrstimo prečko, na katero blizu obesimo silomer in privijačimo nosilec 

ultrazvočnega merilnika razdalj, kot se vidi na sliki 41. 

 

Elastiko pritrdimo na silomer in na spodnjem delu na dvižno nosilno ploščo, kot se vidi 

na sliki 42. Nosilna plošča je dovolj velika, da nudi zelo dobro odbojno površino 

ultrazvočnemu merilcu razdalje. Z dvigovanjem in spuščanjem plošče se elastika razteza 

in krči. Silomer beleži silo, s katero plošča razteza elastiko ob tem, ko se premika. 

Merilnik razdalj meri spremembo dviga ali spuščanja plošče. Elastika je togo vpeta v 

ploščo in njena smer je pravokotna na površino plošče. Privzamemo lahko, da je raztezek 

elastike enak premiku plošče. Pri izbiri ustrezne elastike je možnosti mnogo, saj je bilo 

vseh pet pripravljenih vzorcev ustreznih.  

 

Meritev je potekala z ročnim pomikom premične plošče. Začeli smo v izhodišču in 

povečevali obremenitev. Sledilo je zmanjšanje obremenitve do izhodišča in nato 

ponovitev malo večjih krožnih obremenitev do največjega razpona pomika premične 

plošče. Ročni pomik vretena ne more biti zvezen, zato je tudi krivulja stopničasta. Ker z 

eksperimentom želimo pokazati mehanizem delovanja, nas to ne moti.  

Slika 42 postavitev eksperimenta za 

merjenje histereze elastike 
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V grafu na sliki 43 najlažje prikažemo karakteristično zaostajanje sile za raztezkom. V 

zgornjih delih grafa sta prikazana časovna poteka raztezka in sile. Ob premikanju plošče 

se ni mogoče izogniti dvema trenutkoma, ko ne moremo plošče premikati in se ustavi. To 

se zgodi v zgornji in spodnji skrajni točki. V tej legi lahko rečemo, da sila ulovi raztezek 

in se nato obrneta v drugo smer. V zgornjih grafih vidimo štiri vrhove obremenitve in tri 

doline razbremenitve. Vrhovi in doline so med seboj poravnani. Potek med vrhom in 

dolino se razlikuje. Primerjamo druga vrhova v obeh grafih. Takoj po vrhu se v obeh 

primerih začne vrednost zniževati, a je naklon pri raztezku bistveno večji, kot pri sili.  

Te razlike so opazne, vendar ne tako zelo očitno. Če bi za elastomer veljal Hookov zakon, 

teh razlik ne bi bilo in ob izrisu odvisnosti sile od raztezka bi dobili premico, saj sta 

količini linearno odvisni. Pri elastiki pa je graf te odvisnosti popolnoma drugačen.  

 

 

Opazimo, da v celotnem območju raztezka nikjer ni linearne odvisnosti. Hookov zakon 

ne velja niti za majhne raztezke. Elastika že takoj kaže znake histereze. V spodnjem delu 

grafa se lepo opazi, da je histereza prisotna pri manjšem in večjem raztezku. 

Slika 43 Zaostajanje sile za raztezkom 
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Na sliki 44 je iz prejšnjega grafa prenesena samo ena krožna obremenitev. Z rdečo se lepo 

vidi na začetku levo spodaj velik premik, sila počasi zaostaja. Meritev je pokazala, da za 

elastiko lahko narišemo histerezno zanko. V skladu z definicijo velja, da v celotnem 

intervalu ne moremo enolično napovedati sile v elastiki, če poznamo njen raztezek, ne da 

bi poznali njeno zgodovino ali notranje stanje.  

 

Pri elastiki bi nam o notranjem stanju, ki bi nam omogočalo določiti silo, sporočala 

temperatura. Za primer vzemimo stanje v grafu pri raztezku 0. Privzemimo, da poznamo 

zgodovino raztezka in je bila pred tem dogodkom daljša. V grafu moramo poiskati 

vrednost na modri črti, ki prikazuje krajšanje in lahko rečemo, da je bila sila približno 

0,04 N. Ravno tako bi nam segreta elastika sporočala, da se elastika razteguje in moramo 

poiskati ustrezno vrednost na rdeči črti. 

 

 

  

Slika 44 Histerezna zanka pri elastiki 
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3.3 Histereza pri zmrzovanju vode 

 

Sprememba agregatnega stanja vode se zgodi pri 0° C le v primeru počasnega ohlajanja 

ob dovolj nečistočah v kapljevini, da se tvorijo kristali okoli jeder. Ob uporabi dovolj 

čiste vode in sorazmerno hitrem ohlajanju lahko voda doseže bistveno nižjo temperaturo 

preden homogeno kristalizira. Led se lahko nadalje ohlaja ali pa se po kristalizaciji segreje 

do tališča.  

 

Za izvedbo eksperimenta podhlajene vode potrebujemo: 

 

 destilirano vodo, 

 epruveto, 

 držalo za epruveto, 

 čašo za hladilno zmes, 

 nastavljivo platformo za nastavljanje višine, 

 navadno vodo, 

 sol, 

 zdrobljen led, 

 termometer v majhno maso STS-BTA, 

 vmesnik LabQuest, 

 ščipalke za pritrjevanje, 

 kamero. 

 

Izvedba eksperimenta 

 

Za izvedbo eksperimenta je potrebna primerna voda. Destilirana voda v trgovini je 

namenjena uporabi v gospodinjstvu, kot na primer za likalnike. Ob podrobnem pregledu 

nalepke pa je z malimi črkami lepo napisano, da voda ni destilirana, ampak samo 

deionizirana, kot se vidi na sliki 46. V lekarnah prodajajo destilirano vodo, ki pa je zelo 

draga, zato sem destilirano vodo laboratorijske kvalitete kupil v podjetju Kiko Kovič s. 

p. iz Sela pri Ihanu. 
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Za znižane temperature destilirane vode pod temperaturo ledišča je potrebno odvesti 

toploto. Epruveto vstavimo v hladilno zmes. Da toplotni tok steče v smeri zmesi, mora 

biti ta nižje temperature. Za pripravo zmesi sem uporabil zdrobljen led, ki sem ga vstavil 

v čašo. Vodo sem dolil pod gladino ledu, a dovolj visoko, da je bila nad gladino destilirane 

vode v epruveti. S tem je kar največja površina destilirane vode hlajena. Na koncu sem 

zmesi dodal še sol, ki je dodatno pohladila zmes. Temperatura ni bila enakomerna po 

celotni zmesi, a je znašala med -13° C in -16° C. Epruveto in temperaturni senzor sem s 

pomočjo lesenih klešč za epruveto in plastičnih ščipalk pritrdil na nastavljivo platformo, 

Slika 46 Na levi je prava destilirana voda, na desni paje deionizirana 

označena kot destilirana 

Slika 45 Vzorec je pripravljen za vstavitev v hladilno zmes 
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s katero sem lahko spustil epruveto v čašo in ustrezno nastavil višino, kot se vidi na 

sliki 45.  

S kamero sem želel posneti ujemanje hitre spremembe temperature ob homogeni 

nukleaciji in opazovano spremembo agregatnega stanja.  

Količina vode v epruveti je bila dovolj majhna, da ne bi preveč segrela hladilne zmesi in 

bi poteklo podhlajenje razmeroma hitro, a vseeno dovolj velika, da je bila masa 

temperaturnega tipala zanemarljiva proti masi vode in ne vpliva na obravnavo vode. V 

opisu sem zapisal, da je največja izmerjena podhladitev vode do sedaj znašala -41° C. Za 

prikaz histereze ne potrebujemo tako nizke temperature vode.  

Za prikaz histereze bi bilo potrebno eksperiment izvesti v območju, ko se po nukleaciji 

temperatura destilirane vode zviša do tališča. Zvišanje poteka zelo hitro. Ob tem del vode, 

ki kristalizira, odda latentno toploto ostalemu delu vode in leta se segreje. Ta proces 

poteka, dokler je temperatura pod lediščem in se pri tej temperaturi ustavi. V tem trenutku 

imamo klasično zmes vode in ledu, ki ob nadaljnjem odvajanju toplote kristalizira do 

popolne kristalizacije snovi.  

 

Izračunati želimo, do kakšne temperature lahko podhladimo vodo, da se bo ob 

kristalizaciji temperatura povzpela do 0° C. Privzamemo, da je sprememba hitra in 

destilirana voda v tem času ne izmenja toplote z okolico. Epruveta, v kateri je destilirana 

voda, je steklena, leta pa ima majhno toplotno prevodnost in ga uvrščamo med toplotne 

izolatorje.  

 

V primeru podhlajenega natrijevega acetata triklorida smo izračunali temperaturo s 

pomočjo termodinamske obravnave in delež trdne snovi v kapljevini izrazili z enačbo 𝑥 ≈

𝑐𝑝∆𝑇

𝑞𝑡
  ( 13 ) 

 

  𝑥 ≈
𝑐𝑝∆𝑇

𝑞𝑡
  ( 13 ) 

 

 

Privzamemo, da je specifična toplota na intervalu stalna. Razmerje deležev je 1 in 

specifična talilna toplota vode je 334 J/gK. Izračunamo, da je  
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∆𝑇 =
334 

𝐽
𝑔 

4,2
𝐽

𝑔 𝐾 
. 1 = 79,5 𝐾 

 

Razlika temperatur bi morala biti skoraj 80 K. Toliko pod ledišče vode ne moremo 

podhladiti, zato lahko rečemo, da bo v vsakem primeru kristaliziral le del vode in se bo 

zmes segrela na 0° C.  

 

V začetni fazi eksperimenta se destilirana voda v epruveti hitro ohlaja in temperatura se 

zniža pod ledišče po približno 2 minutah. Po prehodu pod ledišče se hitrost padanja 

temperature vode znižuje. Po nekaj minutah pri temperaturi -9° C nastopi homogena 

nukleacija in del kapljevine kristalizira, preostali del se segreje na 0° C. Na sliki 47 se 

lepo vidi konec senzorja pri -8,8° C, kar pomeni, da voda še ni kristalizirala, na sliki 48 

pa se ga ne vidi več, saj je zamrznjen v malo prosojnem ledu. 

Slika 47 Malo pred začetkom kristalizacije Slika 48 Nekaj trenutkov po kristalizaciji se 

temperaturnega tipala ne opazi več, ker je 

zamrznjen v neprosojnem ledu 
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Po približno 8 minutah se vsa voda spremeni v led in se začne nižati temperatura ledu. 

Epruveto sem odmaknil iz hladilne zmesi ter jo na zraku s temperaturo okolice 25° C 

pustil, da se je led segreval in talil, nato pa ga ponovno segrel v vroči vodi. Ta del je na 

grafu na sliki 49 prikazan v z rdečo barvo.  

Opazi se, da se v drugo smer voda ne vrne po enakih stanjih in njena temperatura pri 

segrevanju in taljenju ne more pasti pod temperaturo tališča. Pri zajemu podatkov je prišlo 

do velikega šuma in je bilo potrebno časovno vrsto za potrebe jasnejšega prikaza ustrezno 

obdelati. V programu Matlab sem za odpravljanje šuma uporabil enodimenzionalno 

hevristično Steinovo metodo (SURE).  

  

Slika 49 Časovni potek ohlajanja in ogrevanja vode 
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Eksperiment sem ponovil večkrat in prišel do podobnih rezultatov. Zaradi mpemba 

učinka sem vodo večkrat segrel preden sem jo vstavil v zmes in nikoli se ni zgodilo, da 

ob segreti vodi ne bi prišlo do homogene nukleacije, v primeru uporabe vode z začetno 

temperaturo okolice se je večkrat zgodilo, da do spontane nukleacije ni prišlo, kot se vidi 

na sliki 50. 

 

  

Slika 50 Primerjava več eksperimentov, z ali brez nukleacije 
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Po končani kristalizaciji se začne zmanjševati temperatura ledu. Vzamemo ga iz hladilne 

zmesi in ga pustimo na temperaturi okolice, da se tali. Ta del prikažemo v grafu 

prikazanem na sliki 51 v obrnjenem času in je označen z rdečo barvo. Opazimo značilno 

histerezno zanko. V skladu z definicijo v tem intervalu ne moremo enolično določiti 

vrednosti temperature snovi ne da bi poznali njeno zgodovino ali notranje stanje snovi. 

 

  

Slika 51 Histereza podhlajene vode 
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3.4 Histereze pri grelni vrečki 

 

Za izvedbo eksperimenta proženja grelne vrečke potrebujemo: 

 

 grelno vrečko, 

 IR termometer, 

 posodo z vodo za segrevanje, 

 krpe. 

 

Izvedba eksperimenta z grelno vrečko je najenostavnejša med izvedenimi eksperimenti.  

Za izvedbo sem uporabil dve različni grelni vrečki. Eno majhno za gretje dlani in večjo 

za ogrevanje ledvenega dela. Želel sem preveriti, če se grelne vrečke z različnima 

prostorninama segrejeta na različne temperature. Latentna toplota je lastnost snovi in bi 

morala biti neodvisna od njene količine. Oba opazovana vzorca bi se morala segreti do 

enake temperature. 

 

Za merjenje temperature sem uporabil brezkontaktni infrardeči termometer Lutron TM-

908, ki meri temperaturo v temperaturnem območju -10° C – 110° C v natančnosti 0,1° C 

in v oddaljenosti 5 cm meri premer kroga 5 cm. Glede na velikost manjšega vzorca je 

l=14 cm in š= 7 cm in bo potrebno meriti temperaturo z razdalje 5 cm ali manj. 

 

Pri pripravi vzorca je potrebno biti pozoren na čas segrevanja vzorca nad temperaturo 

tališča. Pri mali vrečki je dovolj že nekaj minut, pri večji vrečki je prostornina natrijevega 

acetata trihidrida večja in potrebuje več časa, da se popolnoma stali. Oblika grelne vrečke 

je kompleksnejša in je po 45 minutah segrevanja in počasnega ohlajanja, ob zelo 

previdnem rokovanju še vedno kristalizirala pred začetkom meritve. Za popolno taljenje 

vseh kristalnih jeder je bilo potrebno segrevanje vsaj 1 uro. 

 

Grelne vrečke so narejene za uporabo v vseh letnih časih. Pri meritvi je bila temperatura 

okolice 24° C in količina latentne toplote, sprožene med reakcijo, je zadostovala za 

kristalizacijo celotne snovi v vrečki.  

 

Zanima nas, pri kakšni temperaturi bi še lahko celotna snov kristalizirala. 
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Iz termodinamike lahko izračunamo, kakšen delež snovi bo kristaliziral, glede na nivo 

podhladitve snovi. Čeprav poteka proces nekaj sekund do pol minute, lahko privzamemo, 

da je izmenjava toplote v tem času minimalna in lahko proces obravnavamo kot adiabatni. 

Entalpijo podhlajene tekočine lahko izračunamo po enačbi ( 14 ) in jo zapišemo v obliki 

( 15 )  

 

 ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑝
= 𝑥 ℎ𝑡𝑟,𝑇𝑡

+ (1 − 𝑥)ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑡
 ( 14 ) 

 

 𝑥 =
ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑡

−ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑝

ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑡−ℎ𝑡𝑒,𝑇𝑡

=
∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇

𝑇
𝑇𝑝

𝑞𝑡(𝑇𝑡)
,  ( 15 ) 

 

kjer je Tp temperatura podhlajene kapljevine, Tt temperatura tališča, cp specifična toplota 

snovi, hte,Tt entalpija podhlajene kapljevine, ht temperatura trdne snovi in Tt temperatura 

tališča. 

Ob upoštevanju, da je specifična toplota v tem temperaturnem območju skoraj 

konstantna, lahko enačbo za delež zapišemo kot: 

 

 𝑥 ≈
𝑐𝑝∆𝑇

𝑞𝑡
  ( 16 ) 

kjer je ΔT stopnja podhladitve.  

Latentna toplota, ki se sprosti v grelni vrečki, je pogojena le s koncentracijo, kot opisuje 

Keinanen [41]. V primeru, da je vsa voda vezana v trihidratu, je temperatura tališča 

najvišja in doseže 57 – 58,5° C in prav tako je latentna toplota najvišja pri 260±11 kJ/kg. 

Ob spremembi temperature se lahko zaradi različne topnosti del te vode izloči in s tem se 

latentna toplota zniža. Privzamemo, da je vsa voda vezana v trihidratu in da je konstantna 

specifična toplota 3 kJ/kg. Za temperaturo tališča Tt izberemo 58° C in razmerje je 1. 

Rezultat spremembe temperature je 87° C, kar pomeni, da je lahko grelna vrečka 

podhlajena na – 29° C in bo še celotna snov kristalizirala. 

 

Meritev je potekala pri sobni temperaturi, ki je bila na začetku 25° C. Kristalizacijo sem 

sprožil z upogibom kovinske paličice, ki je premaknila nekaj kristalizacijskih jeder v 

snovi, kot se vidi na sliki 52.  
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Tvorjenje kristalov se je nadaljevalo po snovi v vse smeri , kot se vidi na sliki 53. 

Spremembe temperature na merilnikiu še ni, saj je usmerjen v del, kje kristalizacija še ni 

potekla in se latentna toplota še ni sprostila.  

 

Na sliki 54 je prikazano stanje, ko je potekla celotna kristalizacija in se je temperatura 

dvignila do svoje najvišje vrednosti. 

 

Slika 52 Sprožitev kristalizacije 

Slika 53 Napredovanje kristalizacije v vrečki 

Slika 54 Kristalizacija je potekla. 
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Celoten potek kristalizacije do ustalitve temperature je potekal 1 min in 15 s. Temperatura 

se je ustalila pri 55° C, kar je zelo blizu temperaturi ob idealni koncentraciji natrijevega 

acetata trihidrida. 

 

Histerezno zanko bi pri krožnem procesu bi opazili med različnimi stanji, po katerih se iz 

temperature vrelišča vode Tmax temperatura spreminja do temperature Tmin pred 

kristalizacijo in nato do temperature tališča. Od temperature tališča se ob segrevanju, proti 

temperaturi vrelišča vode s katero segrevamo, giblje snov skozi druga stanja. Na grafu na 

sliki 55 je z modro označen idealiziran potek pri ohlajanju. Grelna vrečka se shladi na 

temperaturo okolice, ko sprožimo kristalizacijo. V kratkem času se temperatura povzpne 

na temperaturo tališča, nato pa se počasi ohlaja in oddaja toploto. Tu bi se lahko ponovno 

ohladila do temperature okolice in bi v trdnem stanju čakal na ponovno uporabo. V 

zgornjem primeru pa jo ponovno segrejemo do temperature ogrevalnega sredstva, to je 

vrelišča vode. 

 

Pri izvedbi eksperimenta sem v krožnem procesu v primeru segrevanja uporabil za vir 

toplote vrelo vodo, v primeru ohlajanja pa vodo na sobni temperaturi.  

Slika 55 Idealiziran potek krožnega procesa 
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Graf poteka meritve temperature v odvisnosti od časa je prikazan na sliki 56. 

 

Na začetku modre črte temperatura narašča do temperature okolice, ki je v tem primeru 

vrela voda. V času, ko je temperatura višja od tališča natrijevega acetata trihidrata, se leta 

tali. Na tej temperaturi je vrečka dolgo časa, da se vsa kristalna jedra stalijo, da ne pride 

do spontane kristalizacije. Nato sem grelno vrečko dal v vodo s sobno temperaturo in 

počakal, da se je temperatura ustalila. Proženje kristalizacije je temperaturo ponovno hitro 

dvignilo do temperature kristalizacije. Grelna vrečka v trdni obliki je bila v stanju svoje 

namenjene uporabe in je oddajala toploto okolici. V tem stanju bi navadno ostala do 

izenačitve temperature s temperaturo okolice, ko bi entalpija dosegla svoj minimum. 

Proces ohlajanja je predolgotrajen, za to sem vrečko ponovno dal v vrelo vodo, da se je 

segrela preko temperature tališča do temperature vrelišča, in je pri tej temperaturi ostala 

ustrezno dolgo. Po dovolj dolgem gretju je bila ponovno pripravljena na uporabo. Na 

grafu se lepo vidi histerezna zanka, ki nastane zaradi podhlajene tekočine.  

 

  

Slika 56 Prikaz izmerjenega poteka temperature pri krožnem procesu grelne vrečke 
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3.5 Histereza pri agarju 

 

Za izvedbo poizkusa opazovanja histereze pri spremembi stanja želirnega sredstva agar 

potrebujemo: 

 

 želirno sredstvo agar, 

 nosilec epruvete, 

 model za vlivanje agarja, 

 prozorno čašo, 

 električni grelnik z vrtečim magnetom, 

 magnetno mešalo, 

 merilni vmesnik Vernier LabQuest, 

 tipalo površinske temperature za Vernier LabQuest STS-BTA, 

 kamero. 

 

Agar se prodaja v obliki listov, palic in prahu. V znanstvene namene se. največ uporablja 

agar v prahu. Obstaja veliko vrst agarja iz različnih vrst alg, različnih čistoč in dodatkov 

in lahko izbiramo glede na potrebne lastnosti. Za izvajanje eksperimenta je povsem dovolj 

navadna trgovska kvaliteta za uporabo v gospodinjstvu, kar olajša nakup in ga poceni. 

Cene agarja za uporabo v slaščicah se gibljejo nekako do 10 € za 50 g, kar zadostuje za 

pripravo več kot 3 l želeja. Primer pakiranja agarja je na sliki 57. 

 

 

Slika 57 Agar agar za uporabo v kulinariki 
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Za izvedbo eksperimenta je potrebna predpriprava. Najprej je potrebno pripraviti vzorec 

agarja, v katerega bo zalito tipalo temperature. Merjenje temperature mora biti čim bolj 

ob površini, da lahko ob trenutku popuščanja vezi v agarju merimo temperaturo ob mestu 

taljenja in ne v sredini tipala, kjer je drugačna temperatura. Agar se tali po površini , kjer 

je v stiku s segreto vodo in ne po celotni prostornini. Segrevanje jedra je precej 

zakasnjeno. Toplotna prevodnost agarja v strjenem stanju je majhna, reda velikosti 

1w/mK in je zelo odvisna od koncentracije [61]. 

 Zaradi tega potrebujemo vzorec z majhno prostornino.  

Model za vlivanje smo pripravili iz slamice za pitje in čepa, kot prikazuje slika 58. 

Slamica ima dovolj gladko površino, da omogoča odstranjevanje vzorca brez rezanja 

modela. Pri izvedbi eksperimenta pa smo jo uporabili kot del nosilca vzorca, saj je 

vpenjanje želiranega agarja majhnih dimenzij zahtevno. V primeru, da ostane del vzorca 

v slamici, ki se ji tesno prilega, je vzorec primerno vpet, da v gibajoči tekočini zadovoljivo 

miruje. 

 

 

Za pripravo 1,5 % koncentracije raztopine agarja smo v posodo z 2 dl pod vreliščem 

segrete vode smo dodali 3 g agarja.  Na temperaturi blizu vrelišča smo ob začetnem 

mešanju pustili zmes še 10 minut in potem pustili, da se ohladi na približno 50° C. Ob 

tem je zmes še v tekočem stanju, rokovanje z njo pa varnejše.  

V pripravljen model z vstavljenim temperaturnim tipalom zlijemo zmes in počakamo, da 

se ohladi. Na električnem grelniku vode z vrtečim magnetom pripravimo prozorno 

Slika 58 Model za vlivanje agarja in temperaturnoo tipalo v agarju 
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stekleno čašo z vstavljenim magnetom. Magnet v čaši zagotavlja, da se zaradi dodatnega 

kroženja kapljevina bolj enakomerno segreva. Eksperiment dokončamo s pritrditvijo 

vzorca v stojalo in ga nastavimo na primerno višino v vodi, da je potopljen in ga vrteči 

magnet ne moti, kot je prikazano na sliki 60.  

Za lažje določanje temperature, ko se opazi občutno poslabšanje trdnosti agarja, sem 

potek eksperimenta snemal s kamero. Merilni vmesnik LabQuest sem nastavil na 

prikazovanje trenutne temperature. Meritev sem opravil v 10 poizkusih.  

Regulacija vrtenja magneta na grelniku je tako kot jakost grelnika zvezno nastavljiva. 

Vrtenje magneta smo nastavili na minimalno hitrost, ki je še zagotavljala enakomerno 

vrtenje magneta, kar je bilo v našem primeru približno 150 min-1.  

 

Kroženje tekočine je vplivalo na vzorec in ga rahlo zibalo. Ob poviševanju temperature 

ni bilo očitno opaziti prehoda med razpadom dvovijačne strukture agarja. Trdnost agarja 

se je vidno poslabšala pri vseh meritvah pri približno 80° C in vzorec se je začel močno 

gibati s tekočino, kot s vidi na sliki 59. Počasi je odstopil od temperaturnega tipala in se 

pretrgal, kot se vidi na sliki 61. 

Slika 60 Vzorec agarja ob začetku eksperimenta Slika 59 Trdnost agarja se je zmanjšala in opazi se 

gibanje 

Slika 61 Vzorec se pretrga 
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Tabela 2 Tabela meritev segrevanja agarja do pretrga 

Št meritve. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 povp. T [°C] 

T [°C] 85,2 86,1 85,7 83,9 85,5 86,0 85,2 86,7 84,9 84,3 85,4  

 

Celoten eksperiment sem izvajal z eno zmesjo, od katere sem ob vlivanju v model odvzel 

le potrebno količino snovi za enkratno vlivanje in jo stalil. Celotni eksperiment je potekal 

med 20 in 25 minut, del od zmehčanja vzorca do pretrganja pa približno od 30 do 45 

sekund. V tem času se je temperatura spremenila zanemarljivo malo. Temperatura 

pretrganja je bila povprečno 85,4° C in lahko zapišemo, da se je vzorec agarja s 

koncentracijo 1,5 % stalil pri 85° C, kot je razvidno iz podatkov tabele 2. Izračun 

standardnega odklona pokaže zelo nizko vrednost σ=0.84, saj so bili rezultati meritev 

zelo konsistentni. 

 𝜎 = √∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑁
𝑖=1

𝑁
= 0,84 ( 17 ) 

 

Vrednost tališča agarja je v različnih virih navedena od 80° C do 95° C, brazilski 

proizvajalec Agargel pa navaja, da se njihov agar ne stali pod 85° C [62]. To zelo dobro 

ustreza rezultatom opravljenih meritev. 

Drugi del meritev je potekal podobno kot prvi, le da se je agar hladil na temperaturi 

okolice. Ravno tako je s posnetka na kameri vidno, kdaj se ob strjevanju prosojnost agarja 

zmanjša, vendar je v tem primeru zelo težko določiti točno temperaturo faznega prehoda. 

Viskoznost kapljevine se spremeni počasi in tudi na koncu ni povsem trdna, ker je žele. 

Prav tako je s prosojnostjo, saj zmes vode in agarja že v začetku ni povsem prosojna in 

ob koncu je njena prosojnost manjša, a je agar še vedno prosojen. Varno je zaključiti na 

podlagi opazovanja prosojnosti in gibanja gladine, da se agar strdi v temperaturnem 

intervalu 42° C – 35° C. Po podatkih proizvajalca Agargel se njihov agar strdi v območju 

45° C - 32° C. Rezultat meritve je primerljiv.  
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Za dan potek lahko narišemo poenostavljen graf, ki je prikazan na sliki 62 in predstavlja 

odvisnost agregatnega stanja od temperature, pri kateri se zgodi fazna sprememba. Ob 

segrevanju snovi se povečuje temperatura od najnižje temperature proti T2, kjer se zgodi 

fazni prehod in se potem agar naprej segreva v staljenem stanju. Segrevalni del histerezne 

zanke je označen z rdečo barvo. V obratni smeri se kapljevina ohlaja do temperature T1, 

pri kateri poteka strjevanje. Ohlajevalni del histerezne zanke je narisan z modro. V skladu 

z definicijo histereze lahko zapišemo, da za agar, ki ima temperaturo med T1 in T2, ne 

moremo enolično določiti agregatnega stanja, ne da bi poznali njegovo zgodovino, ali se 

segreva ali ohlaja.  

 

  

Trdno  

stanje 

Kapljevinasto 

stanje 

T T1 T2 

Slika 62 Histereza pri fazni spremembi agarja 
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3.6 Histereza pri predaji klica mobilnega telefona 

 

Opazovanje histereze pri preklapljanju mobilne naprave med baznimi postajami je težko 

opazovati. Eksperiment sem razdelil na dva dela. Prvi del je lahko opazljiv in ga lahko na 

primerni lokaciji opravi vsak učenec, drugi del pa je lažje izvesti z manj premikanja na 

področju z malo gosteje postavljenimi baznimi postajami.  

 

 

3.6.1 Histereza pri predaji klica med nacionalnimi operaterji 

Za izvedbo eksperimenta potrebujemo: 

 Mobilni telefon 

 Gsm sprejemnik 

 Kamera 

 Prevozno sredstvo 

 

Za varno in natančnejše opazovanje histereze sem najprej pripravil nosilec za pritrditev 

potrebnih naprav v vozilo. Za beleženje stanja sem uporabil mobilni telefon, ki je preko 

zaslona prikazoval, na katerega nacionalnega operaterja je povezan. Za lažje beleženje 

lokacije sem ob telefon pritrdil še GPS Garmin 60 CSx, ki je ves čas prikazoval 

koordinate lokacije. Obe napravi hkrati pa sem snemal s kamero GoPro, kar mi je 

omogočalo kasnejši ogled podatkov in varno vožnjo. Postavitev je prikazana na sliki 63. 

 

Slika 63 Postavitev naprav za varno beleženje lege 

in povezanega mobilnega operaterja 
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Mobilni telefon deluje v domačem omrežju in se ob premikanju povezuje na celice ali 

bazne postaje tega omrežja. Ob gibanju iz področja domačega omrežja v omrežje 

operaterja druge države se v nekem trenutku opravi predaja klica, ob katerem se začne 

gostovanje v tujem omrežju. Predaja se ne opravi na fizični meji med državama. Radijski 

signal je nemogoče omejiti na področje države in sega v področje druge države. Ob 

prehodu meje mobilni telefon vztraja na domačem omrežju še daleč v področje druge 

države. Ravno tako se ob vrnitvi mobilni telefon preklopi v domače omrežje že na 

področju domače države. Vse to velja za področja, ki imajo normalno razporeditev baznih 

postaj in ni večjih geografskih ovir. Z eksperimentom sem zabeležil točki preklopa med 

domačim in tujim operaterjem za štiri prehode med dvema državama.  

 

Dva mejna prehoda sta bila na ravnem in dva na geografsko bolj razgibanem terenu. Iz 

koordinat lokacije predaje klica sem izračunal razdaljo histerezne ortodrome po 

harvesinskem obrazcu ( 18 ) [63]  

 

 𝑙 = 2𝑅𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (√𝑠𝑖𝑛2(
𝛥𝜙

2
+ 𝑐𝑜𝑠𝜙2𝑐𝑜𝑠𝜙2𝑠𝑖𝑛2(

𝛥𝜆

2
) ( 18 ) 

 

kjer je l razdalja med točkama, R polmer Zemlje, ∅geografska dolžina in λ geografska 

širina. 

 

Tabela 3 Tabela koordinat in razdalje med točkama predaje 

Mejni 

prehod 

Koordinate Razdalja med 

točkama [m] mejnega prehoda točke predaje v Slo točke predaje v Hr/I 

Vrtojba 45,919496 13,623245 45,918818 13,666027 45,901640 13,526101 11.024 

Sežana 45,699941 13,835617 45,714202 13,861721 45,738760 13,698020 13.033 

Jelšane 45,489482 14,277967 45,502661 14,270854 45,417113 14,300895 9794 

Obrežje 45,846026 15,693396 45,870615 15,662985 45,805915 15,773191 11.182 

45.033 

 

Iz danih podatkov tabele 3Tabela 3 Tabela koordinat in razdalje med točkama predaje 

izračunamo povprečno histerezno razdaljo ( 19 ) 

 

 𝑙 =
∑ 𝑙4

1

𝑛
=

45.033 𝑚

4
= 11.258 𝑚.  ( 19 ) 

V povprečju pri prehodu državne meje razdaljo l2 – l1, med predajama signala operaterjev 

dveh različnih držav, voznik vozila, v kateri je mobilni telefon, prevozi 11.258 m. Iz grafa 
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na sliki 64 vidimo, da za to področje nastopa tipična histerezna zanka. Po definiciji 

histereze za mobilni telefon, ki se nahaja na tem področju, ne moremo enolično določiti 

v omrežju katerega operaterja se nahaja, če ne poznamo zgodovine njegovega gibanja.  

 

Iz podatkov koordinat točk prehodov iz tabele 4 lahko izračunamo še razdalje, kako daleč 

od meje v tuji državi se opravi predaja in enako še v drugi smeri. Prav tako izračunamo 

povprečji in primerjamo rezultata, ki so zapisani v tabeli 4. Ugotovimo, da imamo ob 

prehodu v tujino dlje časa signal domačega omrežja, kot signal tujega omrežja v domači 

državi ob vračanju. 

 

 

Tabela 4 Primerjava oddaljenosti predaje klica 

Mejni prehod Razdalja med točkama 

Slo [m] 

Razdalja med točkama 

HR/I [m] 

Vrtojba 3320 7795 

Sežana 2578 11.549 

Jelšane 1567 8241 

Obrežje 3612 7637 

11077 35222 

 

  

Vipnet 

Operater 

l [m] l1 l2 

Simobil 

Slika 64 Histereza predaje med operaterji različnih držav 
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3.6.2 Histereza pri predaji klica med baznimi postajami operaterja 

 

Za izvedbo eksperimenta potrebujemo: 

- mobilni telefon z operacijskim sistemom Android, 

- programsko opremo G-MoN, 

- računalnik za obdelavo podatkov, 

- programsko opremo Excell, Matlab, Google Earth, Gimp..., 

- prevozno sredstvo. 

 

Drugi del eksperimenta predstavlja beleženje predajanja klica med celicami oz. med 

baznimi postajami matičnega operaterja mobilne telefonije. V mreži baznih postaj se na 

gosto poseljenem področju ti prehodi dogajajo pogosteje, kot pri prehodu med 

operaterjema iz različnih držav. 

V tem primeru beleženja sem uporabil mobilno napravo z operacijskim sistemom 

Android, na katerega sem namestil program G-MoN, ki ga je napisal Carsten Knütter in 

je prosto dosegljiv v knjižnici programov Google play. Program beleži vrsto podatkov, 

vendar so za nas najpomembnejše ime bazne postaje, na katero je priklopljen mobilni 

telefon, koordinate lokacije v trenutku meritve in čas. Na sliki 65 je zaslonska slika 

mobilnega telefona, ki prikazuje delovanje programa G-MoN  

 

 
Slika 65 Zaslonska slika - prikaz delovanja programa G-MoN 

Za obdelavo zajetih podatkov sem najprej uporabil program Google Earth, ki nam 

izvožene podatke prikaže na modelu 3D terena. Na sliki 66 je prikaz ene od voženj, iz 

katere izsek je v nadaljevanju obdelan in uporabljen za določitev vrednosti predaje signala 

med baznimi postajami. 



 

79 

 

 
Slika 66 Prikaz meritev na modelu terena 

Vsaka točka zapisa vsebuje podatek CID, kar je v angleškem jeziku okrajšava za cell 

identification, kar lahko prevedemo v identifikacijsko številko bazne postaje. Točke so 

različno obarvane v odvisnosti od jakosti sprejetega signala RXL. V tabeli 5 je prikazana 

odvisnost barve od jakosti signala. 

 

Tabela 5 Odvisnost barve od jakosti signala 

Barva Jakost signala [dB] 

Rdeča -69 

Oranžna -76 

Rumena -80 

Zelena -95 

Modra -105 

Črna Ni signala 

 

Ob primerjanju vrednosti iz tabele 5 in slike 66 je lepo opazno, da se jakost signala močno 

spreminja in prihaja do pogostih menjav baznih postaj. Opazi se slabši signal v gričevnem 

področju z območji brez signala. Prav tako se opazi ob vožnji po avtocesti več sprememb 

baznih postaj na gosteje naseljenem področju, ker so bazne postaje gosteje postavljene. 

 

Nadaljnja obdelava podatkov je potekala v programu Microsoft Excel, v katerem sem 

izločil nepotrebne podatke in obliko zapisov prilagodil nadaljnji uporabi. Prav tako sem 

izbral odsek poti po avtocesti, na kateri je bila vožnja v obe smeri zelo blizu in gostota 

baznih postaj velika. Primer zapisa podatkov programa g-MoN je prikazana v tabeli 6. 
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Čase, koordinate in oznake baznih postaj sem vnesel v program Matlab. Za prikaz 

histereze, kot v prvem delu, sem potreboval oddaljenost vsake točke od izhodišča meritve. 

Za izračun razdalje med točkama sem ponovno uporabil izračun ortodrome po 

harvesinskem obrazcu ( 18 ). 

 

 

 

Na izbranem cestnem odseku je meritev potekala z vzorčenjem 1 s-1 in je bilo zajetih 1511 

meritev. V grafu na sliki 67 je prikazana odvisnost bazne postaje od razdalje do izhodišča 

meritve. 

Identifikacijska številka bazne postaje je podana s štirimestnim celim številom. V času 

meritve se je v opazovanem intervalu mobilni telefon povezal na 8 različnih baznih postaj 

z oznakami CID 7245, 6346, 7246, 7167, 5822, 6542, 5603, in 6342. 

 

Na grafu na sliki 67 so z rdečo označene vrednosti med oddaljevanjem od izhodišča in z 

modro vrednosti oddaljenosti ob približevanju izhodišču.  

Tabela 6 Primer zapisa podatkov programa g-MoN 
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Na grafu se opazi, da se na enaki oddaljenosti od izhodišča mobilni telefon lahko poveže 

na različne bazne postaje ali pa enake. V določenih intervalih se poveže na enako postajo, 

vendar pa intervala nista enaka med oddaljevanjem in približevanjem. Med njima je 

zamik, ki nastane zaradi histereze pri predaji klica. Dolžina tega zamika ni enaka in je 

odvisna od več dejavnikov, kot na primer od hitrosti vozila, vrste predaje klica in drugo. 

V splošnem se opazi lepo oblikovane histerezne zanke, ki so na sliki 68 označene s sivim 

poljem. 

 

 

  

Slika 67 Odvisnost izbrane bazne postaje od oddaljenosti od izhodišča 

Slika 68 Histerezne zanke pri predaji klica med vožnjo 
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Če od blizu pogledamo dogodek histereznega zamika, opazimo pri dogodku zamik, kot 

je prikazana na sliki 69. 

 

V danem primeru se je mobilni telefon povezal z bazno povezavo 237 m kasneje kot pri 

poti v drugo smer. 

 

Ob primerjanju drugih histerez med vsemi meritvami je težko ugotoviti korelacijo med 

dolžino histereze in hitrostjo vozila, saj so vrednosti precej razpršene tudi v primerih, ko 

sem vozil enakomerno.  

Ob nadaljnjem raziskovanju virov sem v članku Marca Emmelmanna našel obširno 

obravnavo, ki v zaključku navaja, da je za vse mogoče scenarije nemogoče poznati vse 

spremenljivke. V raziskovanem primeru je izdelal graf na sliki 70, in moje meritve so 

enakega velikostnega reda, kot v grafu [64]. 

Slika 70 Odvisnost zamika časa predaje od hitrosti [64] 

  

Slika 69 Posamezni histerezni dogodek 
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3.7 Histereze pri menjavanju prestav v avtomobilskem menjalniku 

 

Spremljanje histereze pri indikatorju prestav v avtomobilu je potekalo podobno s 

pomočjo akcijske kamere, ki sem jo namestil na armaturo vozila. To mi je omogočilo 

varno vožnjo in natančnejšo analizo podatkov ob pregledovanju posnetkov na 

računalniškem zaslonu.  

 

Že ob sprotnem opazovanju je prepoznavanje histereze pri indikatorju očitno. Težava 

nastopi le, če bi poizkusili posneti celotno karakteristiko. O vozilu, ki mi je bilo na 

razpolago, ni proste dokumentacije, ki bi pojasnjevala algoritem delovanja. Trgovec, ki 

zastopa znamko vozila, pa ni pokazal nobenega zanimanja za raziskovalno delo, ki mu ne 

prinaša zaslužka. 

 

Po nekajkratni izvedbi se rezultati še vedno niso povsem ujemali s predvidevanji.  

Glede na omejeno možnost uporabe vozila na javni cesti, sem se omejil na podrobnejšo 

obravnavo histereze 2. prestave menjalnika. Hitrosti so v tem območju še dovolj nizke, 

da ne predstavljajo nevarnosti pri izvedbi. Možnost ponovitve pri različnih hitrostih je 

večja in lažje je zagotoviti umirjeno pospeševanje. 

 

Podatke vrtljajev ob vklopu indikatorja sem odčital iz video posnetkov in jih zapisal v 

tabelo 7.  

Z v so označeni vrtljaji motorja, g obremenitev motorja in p oznaka na indikatorju pedala. 

 

Tabela 7 Odvisnost kazalnika prestav od obremenitve in vrtljajev motorja 

g0 v0 p0 g1 v1 p1 g2 v2 p2 g3 v3 p3 g4 v4 p4 

0 700 1 1 1000 2 2 1000 2 3 1000 2 4 1000 2 

0 750 1 1 1200 2 2 1400 2 3 1500 2 4 2000 2 

0 800 1 1 1400 2 2 1800 2 3 2000 2 4 2500 2 

0 850 1 1 1600 2 2 2200 2 3 2500 2 4 3000 2 

0 900 2 1 1800 2 2 2600 3 3 3000 2 4 3500 2 

0 4200 2 1 2000 3 2 3000 3 3 3500 3 4 4000 3 

0 4500 3 1 2200 3 2 3400 3 3 4000 3 4 4500 3 
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Slika 71 prikazuje vožnjo avtomobila v 2. prestavi s slabim pospeševanjem v območju 

vrtljajev, ki še ustrezajo vožnji v tej prestavi.  

Ob naraščanju vrtljajev nad 2000 min-1 je za vožnjo z nizko obremenitvijo že pri nižjih 

vrtljajih primerna uporaba višje prestave in indikator se vklopi, kot se to vidi na sliki 72. 

V drugem primeru je režim delovanja drugačen. Motor avtomobila deluje pod visoko 

obremenitvijo, da bi čim hitreje pospeševal. Za to potrebuje veliko moč, ki jo lahko 

zagotovi z delovanjem pri višjih vrtljajih motorja. Na sliki 73 se vidi, da motor obratuje 

pri več kot 3500 min-1 in indikator še ni vklopil predlagane višje prestave. Ob preseganju 

4000 min-1 pa se motor bliža mestu, kjer izgublja učinkovitost in indikator se vklopi (Slika 

74).  

V ravno nasprotni smeri ob obratovanju motorja z več kot 4500 min-1 in vožnjo v 2. 

prestavi odvzamemo plin in motor začne zavirati vozilo. Do 4200 min-1 indikator predlaga 

vožnjo v višji prestavi, nato pa v 2. prestavi. Ob padcu vrtljajev pod 1000 min-1 pa 

Slika 71 Počasno pospeševanje, nizki obrati, 

indikator ni vklopljen 
Slika 72 Počasno pospeševanje, nizki obrati, indikator je 

vklopljen 

Slika 73 Hitro pospeševanje, visoki obrati, indikator 

ni vklopljen 
Slika 74 Hitro pospeševanje, visoki obrati, indikator je 

vklopljen 

Slika 75 Vožnja zaviranjem motorja z odvzetim plinom, 

nizki obrati, indikator je vklopljen 
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indikator ponovno pokaže, da je potrebno znižati prestavo, kot se vidi na sliki 75. Ta nižja 

vednost se je izkazala za stalno tudi pri drugih prehodih prestav. 

Zbrani podatki so prikazani v grafu na sliki 76. Z vijolično barvo je prikazan potek prikaza 

predlagane prestave indikatorja ob zaviranju z motorjem brez dodanega plina. Druge 

barve predstavljajo enak potek pri pospeševanju. Modra črta prikazuje potek ob majhni 

obremenitvi, ko motor s časom doseže nizkih 2200 min-1. Pri 2000 min-1 indikator prikaže 

znak za prestavljanje v višjo prestavo in predlagano prestavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na grafu na sliki 76 lahko opazimo histerezno zanko, ki nastane med vijolično črto in 

ostalimi črtami odvisnimi od različnih obremenitev motorja. Največja histerezna zanka 

bi nastala v področju, če bi modro linijo podaljšali do vijolične. V tem področju lahko 

glede na definicijo histereze zapišemo, da je nemogoče enolično določiti v kateri prestavi 

naj bi se avtomobil vozil, če ne poznamo njegove zgodovine ali notranjega stanja. 

Zgodovina stanja v tem primeru pomeni, da vemo ali je v predhodnem trenutku vozilo 

zaviralo ali pospeševalo. Notranje stanje sistema, ki določi podatek primerne prestave, je 

obremenitev motorja oziroma položaj stopalke za plin.  

 

Slika 76 Graf predlagane prestave v odvisnosti od vrtljajev in obremenitve 
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4 Zaključek 

 

V diplomskem delu sem obravnaval pojav histereze v vsakdanjem življenju in ga 

podrobno predstavil v sedmih primerih. Pokazal sem, da je za vsak obravnavni primer 

mogoče izvesti eksperiment, katerega rezultati pokažejo histerezno zanko in je iz nje 

vidno, da ima v področju zanke sistem lahko za dano neodvisno spremenljivko dve 

različni vrednosti odvisne spremenljivke.  

Raziskovanje teoretičnega dela je bilo zelo obsežno zaradi različnih primerov. V diplomi 

je le zelo strnjeno in površinsko opisan mehanizem, ki povzroči posamezno obravnavano 

histerezo.  

Obdelani so bili naslednji primeri: 

 Magnetna histereza v toroidu ali feritu. Za določitev gostote magnetnega polja 

moramo poznati ali zgodovino spreminjanja jakosti zunanjega magnetnega polja 

ali vrednost remanentnega magnetenja. 

 Histereza v elastiki. Za določitev sile v elastiki moramo poznati ali se je elastika 

krčila oz. raztezala, ali je njena temperatura višja oz. nižja od začetne temperature. 

 Histereza pri podhlajeni vodi. Za določitev temperature moramo poznati ali se je 

voda ohlajala oz. talila ali je v trdnem oz. kapljevinastem agregatnem stanju. 

 Histereza pri grelni vrečki. Za določitev agregatnega stanja pri določeni 

temperaturi moramo poznati, ali se vrečka ohlaja ali segreva. 

 Histereza želirnega sredstva agar. Za določitev agregatnega stanja agarja pri 

določeni temperaturi moramo poznati ali se agar ohlaja ali segreva.  

 Histereza pri predaji telefonskega klica. Za določitev na katero bazno postajo je 

povezan mobilni telefon na dani lokaciji je potrebno poznati smer gibanja k ali od 

bazne postaje.  

 Histereza pri menjavanju prestav v avtomobilskem menjalniku. Za določitev 

ustrezne prestave pri določeni hitrosti moramo poznati, ali vozilo zavira ali 

pospešuje oz. kakšen je položaj stopalke za plin. 

 

Verjamem, da bi ob izpeljavi eksperimentov pri pouku v osnovni šoli, otrokom obravnava 

histereze razširila njihov pogled na povezanost količin in bi jim vzpodbudila radovednost 

po spoznavanju novih primerov. Nekateri eksperimenti, obravnavani v diplomskem delu, 

omogočajo enostavno nadgradnjo, ki lahko spodbudijo zanimanje otrok. Kot primer lahko 
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navedem kristalizacijo podhlajenega natrijevega acetata ali podhlajene vode, ki jo iz 

posode zlivamo in ob stiku s kristalizacijskim jedrom kristalizira in lahko s kristalom 

naredimo visok kup ali se celo kristalizacija širi v posodo. 
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