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Povzetek
V magistrskem delu sem raziskoval, v kolikšni meri znajo dijaki usvojeno znanje o togih
telesih prenesti na ne-toga telesa (telesa, ki imajo gibljive dele, ali pa se med delovanjem
deformirajo). Za obravnavo sem izbral koncept dela in energije, kjer so težave dijakov z
razumevanjem v znatni meri povezane z ne dovolj doslednim definiranjem opazovanega
sistema in sil, ki na sistemu opravljajo delo. Vodilo vseh poskusov in razprav v delu je jasna
definicija opazovanega sistema, korektno opredeljeno delo zunanjih sil in kvalitativno
upoštevanje energijskih sprememb in pretvorb opazovanega sistema.
V magistrskem delu je najprej predstavljen zelo podroben opis treh poskusov s telesi, ki niso
toga, z vidika energije in dela, in sicer skok skokca, enakomerna vožnja vozička na
elektromotor in kolesar – vsi trije poskusi so zastavljeni tako, da so izbrana različna telesa
kot opazovani sistem, nato pa za ta telesa razpravljamo o tem, katere sile opravljajo delo,
katere oblike energije se pretvarjajo v katere in podobno. Zatem sledi praktični del
magistrskega dela, ki je sestavljen iz dveh raziskav. V prvi s skrbno pripravljenim preizkusom
preverjamo razumevanje konceptov dela in energije med skoraj sto dijaki tehniških
programov. V drugi raziskavi na študiji primera dveh parov dijakov med izvedbo dveh
poskusov, opisanih in razdelanih v teoretičnem delu tega magistrskega dela, ugotavljamo,
kako dijaki razmišljajo in kako rešujejo konkretne probleme, povezane s koncepti dela in
energije v opazovanih poskusih.
Prenos usvojenega znanja s togih telesih na telesa, ki niso toga, za dijake ni tako preprost,
kot bi morebiti pričakovali. Na podlagi rezultatov raziskav sem ugotovil, da imajo dijaki
težave že pri določanju opazovanega sistema ne-togega telesa ter nato tudi pri opisu
sistema z vidika dela in energije. Manj težav pri določanju in opisovanju imajo dijaki pri
nalogah, ki smo jih uporabili za primerjavo, in vsebujejo toga telesa.
Ključne besede: delo, energija, opazovani sistem, fizika, ne-toga telesa

IX

Abstract
In the thesis I have examined how well high-school students are able to transfer their
physics knowledge on rigid objects to non-rigid objects, i.e., objects that either contain
moving parts or are deformed during an experiment. I elaborate on work and energy,
concepts in which students often encounter problems with cognition that may often arise
due to inconsistent definitions of observed systems and forces that do work in those
systems. All experiments and discussions presented in the work are based on clear
definitions of observed systems, well-defined external forces that do work, and on
qualitative consideration of energy changes and transfers within those systems.
In the beginning, a brief overview of three experiments containing non-rigid objects, i.e., a
spring-toy jump, an electro-cart moving with constant velocity, and a cyclist, is presented.
For each case, observation system is defined, followed by discussion on external forces that
do work in the system, energy transfers and conservations, etc. Next, the main focus of the
thesis is set on two investigations. In the first investigation, the concepts of work and
energy of nearly one hundred high-school students attending technical high-school are
assessed using a test that has been prepared and tested in advance. In the second
investigation, pairs of students perform two sets of experiments described in the
theoretical part of the thesis. Here, the main focus is set on thought patterns the students
use when coping and solving problems related to concepts of work and energy in the
experiments.
Investigation results show that students face more issues involving knowledge transfer
from rigid to non-rigid systems than we first anticipated, i.e., students encounter more
problems when the observed system contains a non-rigid object in comparison with
systems containing only rigid objects (control systems). Majority of those issues arise
already when the observation system for a non-rigid object is defined and later when the
system needs to be described from the view-point of work and energy.
Keywords: work, energy, system, physics, non-rigid object
PACS: 01.40.Fk, 01.40.gb
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Uvod

1 Uvod
V življenju izkusimo veliko naravnih pojavov in si o njih, še pred izvemo znanstveno razlago,
ustvarimo lastno razlago, ki nam pojav običajno zadovoljivo razloži *1-3]. Pri opisu si
pomagamo s pojmi, ki jih poznamo iz lastnih izkušenj ali po spominu od prej in za katere
mogoče niti ne vemo pravega pomena. Primera takih pojmov sta pojma delo in energija. V
sodobni družbi se velikokrat srečamo z vprašanji, povezanimi z delom in energijo *3-5].
Pojma uporabljamo pri odločanju o izbiri zaposlitve, uporabi prevoznega sredstva, nakupu
objektov in naprav, pri hrani…
Da sta pojma medsebojno tesno povezana, opazimo že s pogledom v slovar slovenskega
knjižnega jezika, kjer pod opisom pojma delo najdemo zapis: "zavestno uporabljanje telesne
ali duševne energije za pridobivanje dobrin" (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
www.fran.si, dostop 7. 9. 2016). Podobno pri pojmu energija najdemo zapis: "sposobnost
telesa, da opravi delo" (Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 7. 9. 2016).
Pogovorno uporabljamo izraze "porabljati energijo", "izgubljati energijo", ki namigujejo, da
se energija porablja. Pri drugih opisih uporabljamo pridobivanje energije iz hrane in goriv,
kar nakazuje, da energijo lahko ustvarimo [6+. Fizika nas uči, da sta zgornja pogovorna opisa
napačna. Napaka se pojavlja zaradi homocentričnega pogleda na dogajanje v človekovi
okolici. Podobno kot delimo živali na "koristne" in "škodljive" izključno s stališča človeka,
pogosto tudi o energiji ljudje v vsakdanjem življenju razmišljajo materialistično-potrošniško:
kar kupim, to imam; česar nimam več, sem porabil; česar prej ni bilo, pa sedaj je, je nekdo
ustvaril oziroma naredil; in podobno. Ko v fiziki govorimo o delu in energiji, sta oba pojma
kar se da dobro definirana. Prav tako vsakič natančno definiramo opazovani sistem, za
katerega lahko nato pri opisovanju izbranega fizikalnega dogajanja trdimo to ali ono tudi o
energiji, ki jo sistem bodisi ima bodisi izmenjuje z okolico. Po drugi strani se pogovorni izrazi
"porabiti" ali "ustvariti" velikokrat ne nanašajo zares na energijo, temveč pogosto na
energent ali telo, kateremu se neka vrsta oziroma oblika energije zmanjša, ko opravi delo
na drugem telesu. Ljudje tudi pogosto – fizikalno napačno, čeprav na nek praktičen
vsakdanji način smiselno – enačijo katerokoli energijo telesa s sposobnostjo opravljanja
dela. Primer so baterije, kjer se napačno poenostavljeno enači porabo oziroma odsotnost
energije baterije s prenehanjem delovanja gnane naprave [7]. Pravilneje bi morali reči, da
baterija nima več tiste oblike (kemijske) energije, ki se je med poganjanjem električnega
toka skozi gnano napravo v obliki električnega dela prenašala na gnano napravo. Fizika nas
hkrati uči, da vse energije telesa nikoli ni mogoče pretvoriti v delo oziroma v katero od
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obliko mehanske energije, zlasti ne izključno v kinetično energijo. Spet z druge strani je
laično javnostjo pogosto slišati fizikalno "resnico", da se energije ne da ustvariti ali uničiti, le
pretvarja se iz ene oblike v drugo. Čeprav zna to frazo povedati dosti ljudi, jih le manjši del
zares razume, kaj ta izjava pomeni, saj pogovorno telesa in ljudje pogosto "ostajajo brez
energije" ali jim "zmanjkuje energije" ali pa "prekipevajo od energije".
Vse navedeno nas je motiviralo, da preverimo, kako srednješolci na tehnični srednji šoli
razumejo koncepte dela, energije in opazovanega sistema, glede na to, da imajo za seboj že
kar nekaj let pouka fizike in glede na to, da bi moralo biti za tehniške poklice pravilno
razumevanje fizikalnih zakonitosti nekaj pomembnega in pričakovanega.
Oblike energije, ki jih ima lahko opazovani sistem in nas bodo zanimale v nadaljevanju, so
kinetična, potencialna ter prožnostna energija, ki jih skupaj imenujmo mehanska energija
opazovanega sistema. Pri obravnavi primerov in zgledov v nalogi natančno definiramo
opazovani sistem, da lahko opazujemo energijske spremembe v sistemu ali na sistemu,
določimo opravljeno delo na sistem in podobno. V nalogi se posebej posvetimo vpeljavi
potencialne energije, ki dijake spremlja od osnovne šole dalje, a se vedno znova izkazuje, da
je razumevanje pomena in posledic vpeljave potencialne energije in posledično opuščanja
dela sile teže za dijake zelo zahteven princip. Pri opisu dogajanj na planetu Zemlja, posebej
v vsakdanjem življenju, ko se reči dogajajo na ali blizu površja Zemlje, z vpeljavo potencialne
energije poenostavimo reševanje raznovrstnih problemov. Izkazuje se, da je pri tem med
dijaki precej nerazjasnjeno, kaj je v takih primerih opazovani sistem. Implicitno se sicer pri
vpeljavi potencialne energije omeni, da sta Zemlja in opazovano telo skupaj opazovani
sistem, v katerem lahko sploh vpeljemo potencialno energijo, a se na to potem hitro pozabi.
Večinoma ostane pri tem, da je opazovani sistem samo opazovano telo, da pa je potrebno
zaradi vpeljave potencialne energije upoštevati le delo vseh zunanjih sil razen dela sile teže.
To vedenje dijaki sprejmejo bolj ali manj na stopnji recepta, kako je potrebno reševati
naloge. V magistrskem delu želimo prav zato med drugim preveriti, kako dijaki razumejo
koncept opazovanega sistema in potencialne energije opazovanega sistema.
Poleg tega pri obravnavi posameznih šolskih primerov energijskih pretvorb ali sprememb
energije zaradi dela obravnavane primere poenostavljamo do te mere, da je dijakom težko
na podlagi takih primerov zadovoljivo pojasniti dogajanje v realističnih poskusih, tudi kadar
poskus izvedejo sami ali ga vsaj vidijo v demonstracijski obliki. To je drugi problem, ki ga
želimo v nalogi raziskati. Gre za to, da zaradi računske rešljivost nalog tudi fizikalne primere
pri pouku vedno poenostavljamo. Tako običajno obravnavamo le gibanje točkastih teles ali
2
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togih teles, ki so povrh bolj ali manj pravilne oblike ali se ne vrtijo in podobno. S stališča
energije opis pogosto poenostavimo, da telesu pripišemo potencialno ali kinetično energijo
kot da je telo točkasta masa. Kadar v poskusih nastopajo prožna telesa, jim pogosto
pripišemo zgolj prožnostno energijo, zanemarimo pa njihovo maso in s tem povezano
kinetično ali potencialno energijo in podobno. V okviru naloge predstavimo realistično sliko
energijskih sprememb ravno prav kompleksnih in hkrati ravno prav preprostih sistemov, da
se da dogajanje po eni strani še vedno opisati poenostavljeno, a ne gre brez korektnega
upoštevanja lastnosti teles oziroma delov teles. Namen je torej na primerih pokazati, kako
za nekatere primere prevelike poenostavitve ne dajo zadovoljive razlage dogajanja in hkrati
ozavestiti spoznanje, da se da dogajanje fizikalno korektno opisati tudi v takih primerih.
Rdeča nit vseh poskusov in razprav v nalogi je jasna definicija opazovanega sistema,
korektno opredeljeno delo zunanjih sil in kvalitativno upoštevanje energijskih sprememb in
pretvorb opazovanega sistema.
Kot primerne sisteme za doseganje zgornjih ciljev smo izbrali telesa, ki imajo gibljive dele ali
pa niso toga. V takih sistemih je namreč hitro najti situacije, kjer obravnava, ki so je dijaki
vajeni pri primerih s togimi telesi ali s točkastimi masnimi telesi, privede do konceptualnih
težav oziroma se dijakom vsaj tako zdi. To pa je dobra motivacija za aktivacijo njihovega
razmišljanja in morebitne spremembe zakoreninjenih konceptov, ki so nepravilni ali vsaj
niso dovolj splošni.

1.1 Raziskovalna vprašanja in cilji
V nalogi smo si zastavili sledeča raziskovalna vprašanja:
1. Kako dobro dijaki prepoznajo, kaj je opazovani sistem?
2. V kolikšni meri srednješolci za dani opazovani sistem ločijo med notranjimi in
zunanjimi silami?
3. Kako se lahko spreminja energija teles, ki niso toga ali imajo gibljive dele?
4. Kako je spreminjanje energije sistema povezano z delom zunanjih sil za telesa, ki
niso toga?
5. Kaj dijaki definirajo kot opazovani sistem, kadar opazujejo izbrani poskusa?
6. Ali dijaki pravilno povežejo med seboj zunanje sile na opazovani sistem in
opravljeno delo na opazovanem sistemu?
7. Ali si dijaki naredijo načrt raziskovanja problema ter nato ustrezno preverjajo
zastavljena raziskovalna vprašanja? Kvalitativne ugotovitve ob študiji primera.
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Da bi cilje dosegli, smo:
1. Sestavili preizkus o delu in energiji pri poskusih s telesi, ki niso toga.
2. Izbrali primerne poskuse in jih opisali s stališča dela in energije z različnih
opazovanih sistemov.
3. Izvedli preverjanje znanja srednješolcev s sestavljenim preizkusom.
4. Opazovali in posneli delo para dijakov med izvedbo poskusa iz gibanja s telesom, ki
ni togo.
5. V razredu izvedli poskus enakomerne vožnje kolesarja in ga obravnavali z vidika
različnih opazovanih sistemov in sprememb oziroma pretvorb energije.
6. Še enkrat izvedli preverjanje znanja srednješolcev s sestavljenim preizkusom.
7. Analizirali rezultate obeh preverjanj ter posnetke dela dijakov.
Z vidika originalnega pedagoškega prispevka so v magistrskem delu najpomembnejše med
naštetimi aktivnostmi zapisane pod točkami 1, 2 in 7.

1.2 Pregled naloge po poglavjih
V drugem poglavju opišemo tri izbrane poskuse (skok skokca, enakomerno gibanje po
vodoravni in nagnjeni podlagi vozička s pogonom na elektromotor ter enakomerno gibanje
po vodoravni in nagnjeni podlagi kolesarja) z vidika dela in energije. Vsak poskus opišemo z
izbiro več različnih opazovanih sistemov in poudarimo razlike in podobnosti pri opisu
poskusa z vidika dela in energije glede na izbrani opazovani sistem.
V tretjem poglavju predstavimo preizkus in analizo odgovorov dijakov na obeh preverjanjih.
Za tesni subjekt smo izbrali dijake srednjega strokovnega izobraževanja na dveh programih:
elektrotehnik in tehnik računalništva. Programa smo izbrali, ker smo želeli oceniti tudi ali se
opazi razlika med obema skupinama dijakov. Elektrotehniki imajo namreč v svojem
programu več naravoslovnih predmetov s področja elektrotehnike kot tehnik računalništva
ter imajo hkrati oboji enako število ur predmeta fizika. Za reševanje preizkusa smo namenili
eno šolsko uro in temu prilagodili število nalog v preizkusu. Po prvem preverjanju znanja
smo z dijaki izvedli podrobno analizo poskusa enakomerne vožnje kolesarja po vodoravni in
nagnjeni podlagi z vidika dela in energije za različne opazovane sisteme. Nato smo znanje
dijakov preverili ponovno z istim preizkusom kot v prvem preverjanju.
V četrtem poglavju analiziramo študije primera izvedbe dveh izbranih poskusov ter jih med
seboj primerjamo. V okviru magistrskega dela smo namreč izvedli tudi štiri študije primera z
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dvema paroma dijakov. Vsak par smo opazovali pri opisovanju poskusa skoka skokca in pri
opisovanju enakomerne vožnje vozička s pogonom na elektromotor.
V petem poglavju povzamemo rezultate magistrske naloge.

1.3 Pregled literature
V magistrski nalogi smo raziskovali zanima razumevanje koncept energije in dela v
odvisnosti od opazovanega sistema. Koncept energije in gibalne količine sta dva izmed
temeljnih koncept pri fiziki [8, 9]. Koncept energije ni primitiven ali intuitiven koncept zato
učeči se ne pridejo do fizikalnega koncepta energije samostojno z razumskimi in globoko
zakoreninjenimi idejami slonečimi na vsakdanjih izkušnjah, kot se to zgodi pri konceptu
vztrajnosti in dinamike [10]. Pri vpeljavi koncepta energija je več pristopov a se v fiziki
energija uporablja s pojmom delo in sicer kot "zmožnost opraviti delo" [10-12]. Energijo
definiramo kot lastnost telesa in jo lahko spremenimo, če na opazovanem telesu opravimo
delo, ki je v fiziki povezujemo s silo in njenim premikom [11]. Ker je koncept energije
pomemben, je veliko raziskav narejenih, da bi ustvarili gradiva za prepoznavanja napačnih
konceptov učečih se ter z njihovo analizo izboljšali načine poučevanja *4, 8, 14-16].
Eden izmed glavnih namen poučevanja in učenja fizike je reševanje problemov. Reševanje
vaj in nalog sta pogosti dejavnosti pri veliko urah pouka fizike na osnovnošolskem,
srednješolskem in visokošolskem nivoju [17]. Izkaže se, da se napačne konceptualne
predstave ne odkrijejo oziroma ne odpravijo niti po nekaj 100 rešenih nalogah, kjer se
zahteva uporaba enačb in/ali matematičnih orodij. V raziskavi so dijakom podali nalogo
enakomernega potiskanja klade po gladki nagnjeni podlagi [18]. Povprašali so jih po
predznaku dela sile roke, ki klado potiska. Le polovica sodelujočih je pravilno odgovorila, da
je predznak dela odvisen od relativne usmerjenosti vektorja sile in premika, čeprav so vsi
pravilno izbrali matematičen zapis za izračun dela sile [9].
Učinkovitost reševanja nalog je pri učečem se odvisna od organiziranosti oziroma
povezanosti potrebnega znanja. Če je za reševanje fizikalnega problema potreben splošno
dostopen podatek, se uspešnost reševanja problema zelo poveča. Težava, ki jo ima veliko
učečih se je razvrščanje znanja po podanih poglavjih za katera se zdi, da med seboj niso
povezana [17]. Urejanje znanja po poglavjih zelo omeji njegovo uporabo. Tako se
velikokrat pokaže, da imajo učeči se težave pri prenosu konceptov iz uporabljenih primerov
v razredu na realne preproste situacije [9].
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Za odkrivanje napačnih predstav je lahko močno orodje preizkus z več podanimi odgovori
na zastavljena vprašanja. Čeprav sami odgovori ne ponudijo vzrokov za napačne koncepte,
so preizkusi v kombinaciji z intervjujem orodje za ocenjevanje uspešnosti odpravljanja
napačnih predstav na različnih stopnjah izobraževanja [15, 19].
Analizirali smo več preizkusov, ki so jih avtorji uporabili pri analizi razumevanja koncepta
dela, energije ter gibalne količine [11, 19-21] ter z njihovo pomočjo izbrali poskuse za
študijo primera ter sestavili naloge, ki smo jih nato uporabili v preizkusu.
V raziskavi so sodelovali dijaki srednjega strokovnega programa elektrotehnik in tehnik
računalništva, ki so koncept dela in energije obravnavali na osnovnošolski in srednješolski
stopnjah šolanja.

6

Eksperiment

2 Eksperimenti
Za potrebe raziskave smo izbrali tri eksperimente, ki so povezani z delom ter energijskimi
pretvorbami med gibanjem teles, ki niso toga. Odločili smo se za:
-

skok skokca,

-

enakomerno vožnjo vozička s pogonom na elektromotor ter

-

enakomerno vožnjo kolesarja.

Gibanje težišč izbranih teles je dovolj enostavno, da se ga da sorazmerno preprosto opisati,
hkrati nudijo izbrana telesa dovolj različnih načinov pretvorbe energije oziroma različnih
načinov spreminjanja energije sistema, da lahko ob poskusih s temi telesi preverjamo
razumevanje pojmov delo, energija in opazovani sistem.
Pri opisu enakomernih gibanj se omejimo na gibanje po vodoravni podlagi in navzgor po
nagnjeni podlagi, saj nas zanima, kako se opis gibanja teles, ki niso toga, spreminja glede na
opazovani sistem. Predvsem vprašanje opravljanja dela je za enakomerno gibanje navzgor
mnogo bolj zanimivo kot za enakomerno gibanje navzdol. Pri enakomernem gibanju
navzdol lahko gibanje kolesarja ali vozička z energijskega stališča opišemo podobno kot
drsenje klade po nagnjeni podlagi. Zato opis ne vključuje kognitivnega konflikta glede
vprašanja, katero telo oziroma katera sila opravlja delo.
Pri opisu poskusov si pomagamo s slikami, na katerih označujemo sile na opazovani sistem.
Zaradi preglednosti slik so na nekaterih slikah prijemališča sil narisana malenkost
zamaknjeno glede na pravilno lego prijemališča, da se vektorji, ki označujejo sile, ne
prekrivajo med seboj.

2.1 Poskus s skokcem
Skokec je telo, ki ima togi del (okrogla glava ter obroč z rokama) ter prožni del (vzmet v
obliki stožca) (Slika 1). Z nastavljivim obročem lahko spreminjamo togi del skokca in velikost
prožnega dela skokca, ki deluje kot vzmet. V nadaljevanju obravnavamo primer, ko se obroč
in glava skokca stikata ter ju zato obravnavamo skupaj kot togi del skokca.
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Slika 1: Nedeformiran (levo) in deformiran (desno) skokec.

Poskus s skokcem izvedemo na naslednji način. Skokec postavimo na trdno podlago, recimo
na šolsko klop. Nato ga pritisnemo navpično navzdol, da se elastični del deformira. Ko
odmaknemo prst, s katerim pritiskamo na skokca, se le-ta odrine od trdne podlage. Med
vračanjem deformiranega dela skokca v prvotno obliko se skokec pospeši v navpični smeri
in skoči (od tu ime te igrače – skokec). Skokec najprej leti navpično navzgor in nato
navpično navzdol. Končno prileti nazaj na podlago. Celotno dogajanja razdelimo v štiri
značilne faze:
-

stisk,

-

odriv,

-

let,

-

doskok.

Faze doskoka v nadaljevanju ne bomo obravnavali, ker je doskok skokca zelo odvisen od
orientacije skokca tik pred doskokom in je zato težje opisljiv s stališča dela in energije. Če
stisnjenega skokca ne spustimo dovolj lepo, da pospeši samo navpično navzgor, odskoči
poševno ter se med skokom vrti, zato zelo različno zadane ob tla. Ob stiku s podlago se
kinetična energija skokca sicer vedno deloma pretvori v notranjo energijo tal in skokca, a se
deloma pretvori tudi v prožnostno energijo skokca, še posebej, če pade ravno tako, da se
prožni del med doskokom deformira. V tem primeru tudi ponovno odskoči. Vse to zaplete
obravnavo med in po doskoku, zato se obravnavi doskoka odrečemo.
Silo upora bomo pri opisu skoka skokca zanemarili, saj se vse bistvene energijske pretvorbe
in opisi dogajanja v različno izbranih opazovalnih sistemih zgodijo kvalitativno enako, če
upor upoštevamo ali če ga ne. Upor bi opis malenkost spremenil le v fazi leta, saj sistem, ne
glede na to, katerega od zgoraj naštetih štirih izberemo, med letom le dodatno izgublja
energijo zaradi negativnega dela sile upora. Kvalitativni razmisleki o delu in pretvorbah
energije se ne spremenijo zelo, opis pa ostane preprostejši in zato bolj pregleden. Vlogo
upora nazorno predstavimo v preostalih dveh poskusih.

8

Eksperiment
V nadaljevanju so oblike energije označene z indeksi, in sicer:
-

indeks 0 označuje začetno stanje,

-

indeks 1 označuje stanje v trenutku, ko je skokec najbolj stisnjen,

-

indeks 2 označuje stanje v trenutku, ko prožni del skokca zgubi stik s podlago,

-

indeks 3 označuje splošno stanje med fazo leta,

-

indeks 4 označuje stanje v trenutku, ko je skokec v najvišji točki,

-

indeks T označuje vrednosti, ki se nanašajo na težišče opazovanega sistema.

V nadaljevanju opisujemo faze skoka z vidika izbranih opazovanih sistemov. Da bomo v
enačbah ločili, na kateri sistem se vrednosti nanašajo, označujemo količine z indeksom
zgoraj desno ob oznaki količine, in sicer se oznaka T nanaša na togi del skokca, oznaka E na
prožni del, medtem ko za celotni skokec ne uporabimo posebne oznake. Prav tako to ni
potrebno, kadar je opazovani sistem skokec-Zemlja.
V začetnem stanju sta kinetična in prožnostna energija enaki nič, ker vsi deli sistema
mirujejo oziroma so nedeformirani, medtem ko je potencialna energija, če jo vpeljemo, do
konstante nedoločena in lahko izberemo, da je v začetnem stanju nič. Velja torej
.

(1)

Vrednost nič tudi za potencialno energijo izberimo zato, da bodo izrazi v nadaljevanju bolj
pregledni.

2.1.1

Skokec in Zemlja

Opišimo skok skokca po posameznih fazah skoka z vidika dela in energije, ko je opazovani
sistem skokec z Zemljo. V fazi stiskanja na opazovani sistem deluje sila roke ⃑ (Slika 2), ki
skokca potiska navzdol. Sila roke ⃑ se med fazo stiskanja povečuje z večanjem deformacije
prožnega dela skokca.

Slika 2: Sila roke ⃑ na opazovani sistem skokec-Zemlja med fazo stiskanja.

Opazimo, da je vsota sil na sistem različna od nič, kar pomeni, da se opazovani sistem
pospešuje. Ker je masa Zemlje velika, je pospešek sistema dovolj majhen, da je za našo
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obravnavo zanemarljiv. Hkrati v skupnem sistemu osebe, ki pritiska skokca k tlom, skokca in
Zemlje težišče sistema treh teles miruje, saj sta sila roke na skokca in sila skokca na roko par
po III. Newtonovem zakonu.
Prijemališče sile roke ⃑ se med fazo stiskanj premakne za ⃑ , zato sila roke na opazovani
sistem opravi pozitivno delo

(Slika 3). Kinetična energija sistema je med stiskanjem nič,

ker stiskanje izvedemo zelo počasi, predvsem pa na koncu skokec miruje. Med stiskanjem
se deformira prožni del skokca in ima zato večjo prožnostno energijo kot pred stiskom.
Istočasno se malo zmanjša potencialna energija sistema zaradi zmanjšanja razdalje med
skokcem in Zemljo. Med stiskanjem skokca smo torej za opravljeno delo roke
spremembo (negativno) potencialne energije sistema
sistema

in

povečali prožnostno energijo

, shranjeno v prožnem delu skokca
.

(2)

Slika 3: Deformacija skokca med fazo stiskanja. Togi del nedeformiranega skokca (levo) se med stiskanjem zaradi
sile roke ( ⃑ ) spusti za toliko, kot se premakne roka, ki stiska skokca (desno). Premik označuje vektor ⃑ .

Ko se faza stiskanja konča, je skokec najbolj deformiran, najpomembnejša energijska
sprememba v tej fazi je povečanje prožnostne energije na

v glavnem zaradi dela sile

roke (2).

Ko odmaknemo roko s skokca, se začne faza odriva. Med fazo odriva na sistem skokecZemlja ne delujejo zunanje sile, saj morebitno majhno silo upora zanemarimo (Slika 4).

Slika 4: Ni sil na skokca in Zemljo v fazi odriva.

Ker na sistem ne delujejo zunanje sile, se sistemu ohranja tako energija kot gibalna količina.
Zaradi velike mase Zemlje v primerjavi z maso skokca in ohranitve gibalne količine
opazovanega sistema, se zaradi odriva enega telesa od drugega zares premika samo skokec,
ki zato odnese tudi vso kinetično energijo, ki se med odrivom sprosti. Zemlja torej le
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omogoča skokcu, da se odrine ter da se ob tem prožnostna energija

, shranjena v

deformiranem delu skokca, pretvori v največji meri kinetično energijo

. Podobno kot

med fazo stiska se med odrivom malo spremeni tudi potencialna energija sistema
zaradi spremembe razdalje med Zemljo in skokcem, le da ima sprememba ravno nasproten
predznak kot med fazo stiskanja. Zmanjšanje prožnostne energije
lahko drugačno od spremembe v fazi stiskanja
povečanju potencialne energije sistema

, ki je po velikosti
, je v fazi odriva enako

ter povečanju kinetične energije

. Faza

odriva se zaključi, ko skokec izgubi stik s tlemi in velja
(3)
oziroma
.

(4)

Ko se skokec neha dotikati podlage, nastopi faza leta (Slika 5). Med fazo leta na sistem
skokec- Zemlja ne deluje nobena zunanja sila (upor zanemarimo zaradi nazornejšega opisa),
torej se energija sistema ohranja podobno kot med odrivom, le da so energijske pretvorbe
oziroma spremembe nekoliko drugačne.

Slika 5: Med letom na sistem skokec-Zemlja ni zunanjih sil.

Najlažje opišemo fazo leta tako, da gibanje skokca razdelimo na gibanje težišča skokca in
relativno gibanje delov skokca glede na težišče, saj vsi njegovi deli med letom nimajo enake
hitrosti. Sistem skokec-Zemlja ima v trenutku, ko se prožni del skokca odlepi od tal, del
energije v obliki kinetične in prožnostne energije skokca, ker je v tem trenutku prožni del
skokca v splošnem še vedno delno deformiran, ter del v obliki potencialne energije sistema
skokec-Zemlja. Celotna kinetična energija skokca je sestavljena iz vsote kinetičnih energij
vseh posameznih masnih točk skokca. Za njegov let – to je gibanje težišča skokca – je
odločilna kinetična energija, ki jo lahko pripišemo težišču skokca. Skupna preostala
kinetična in prožnostna energija se med letom namreč ne spreminja, povezana pa je z
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morebitnim nihanjem skokca okoli svojega težišča in njegovega vrtenja okoli svojega
težišča. Skupna količina energije, ki je v kinetični energiji gibanja posameznih delov skokca
glede na težišče ter prožnostni energiji, se med letom ne spreminja in jo poimenujmo ujeta
energija skokca

. Dejansko bi jo lahko šteli k notranji energiji skokca, a je ta pojem v

srednješolski fiziki običajno rezerviran za termično notranjo energijo, zato raje vpeljemo
nov pojem ujeta energija

. Znotraj ujete energije se prožnostna in kinetična energija

zaradi nihanja sicer ves čas spreminjata, a njuna vsota ostaja nespremenjena, kot je to
običajno za elastično nihanje

. Kinetična energija

, ki jo pripišemo težišču

skokca, se med fazo leta navzgor zmanjšuje in se pretvarja v potencialno energijo sistema
skokec-Zemlja. V najvišji točki leta je težišču pripisana kinetična energija nič
potencialna energija sistema skokec-Zemlja

,

pa je največja. Pri gibanju skokca navzdol se

potencialna energija sistema pretvarja v težišču skokca pripisano kinetično energijo
(5)
oziroma
.

(6)

Na kratko povzeto gre v fazi leta za šolski primer pretvarjanja kinetične energije v
potencialno in obratno. Realistični opis za primer leta skokca je potrebno razširiti le z
vpeljavo tako imenovane ujete energije

, ki zajame energijo morebitnega nihanja in

vrtenja skokca med letom. Ime ujeta se zdi primerno zato, ker tega dela energije skokec ne
more pretvoriti v potencialno energijo in s tem doseči višje najvišje točke leta. Ravno v tem
delu energije se lahko kljub enakemu stisku med seboj razlikujejo leti posameznih skokov
skokca med seboj, če ob prehodu iz faze stiska v fazo odriva malo drugače odmaknemo
roko. V najvišji točki navpičnega leta je hitrost težišča nič ter tudi kinetična energija težišča
nič,

. Vsa razpoložljiva kinetična energija težišča iz začetka faze leta se je med

letom pretvorila v potencialno energijo

, zato je potencialna energija v najvišji točki leta

največja. Del energije ima skokec med letom v obliki ujete energije

, ki se med letom ne

spreminja.
(7)
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2.1.2

Skokec

Ko je opazovani sistem samo skokec in iz sistema izključimo Zemljo, se opis spremeni. Iz
izkušenj pri poučevanju dijakov vemo, da je to izbira sistema, za katerega dijaki mislijo, da
so ga izbrali, a v resnici dogajanje opisujejo, kot da bi izbrali sistem skokec-Zemlja. V
prejšnjem primeru, ko je bil opazovani sistem skokec-Zemlja, je bila sila teže med skokcem
in Zemljo notranja sila, katere delo se je "skrilo" v spremembo potencialne energije, ki jo
prav zaradi tega lahko vpeljemo kot eno od oblik energije. V učbenikih se potencialno
energijo tako standardno vpelje kot nasprotno delo sile teže, potem pa se od dijakov ali
učencev ali študentov pričakuje, da bodo v povezavi z delom upoštevali vse sile, razen sile
teže, saj je to delo že upoštevano v potencialni energiji. Težava, ki pri tem nastopi
konceptualno, je, da se o potencialni energiji razmišlja kot o energiji opazovanega sistema
oziroma telesa, kadar v opazovani sistem oziroma telo ni vključena Zemlja. V tem poglavju
želimo zato, da naredimo primerjavo z opisom v poglavju 2.1.1, dosledno opisati dogajanje
s stališča, da je opazovani sistem skokec, vse ostalo pa je okolica. V takem opisu dela sile
Zemlje (torej teže) ne smemo vključiti nič drugače kot dela katerekoli zunanje sile. Opis bo
zato drugačen, kot je običajno zapisan v učbenikih, in ne bo vključeval potencialne energije.
Spremembe energije skokca torej opišemo samo z delom, s spremembo kinetične ter s
spremembo prožnostne energije.

V fazi stiskanja na skokca delujejo tri sile (Slika 6). Sila podlage ⃑ , ki je usmerjena navzgor
in preprečuje gibanje skokca v smeri delovanja sile roke ⃑ , ki ga potiska navzol. Navzdol je
usmerjena tudi sila teže skokca ⃑ .

Slika 6: Sile na skokca v fazi stiskanja. Navzgor je usmerjena sila podlage ⃑ . Sila roke ⃑ in sila teže skokca ⃑ sta
usmerjeni navzdol.

Ko na skokca deluje sila roke ⃑ , se togi del skokca premika v smeri delovanja sile, prožni del
pa se med stiskanjem deformira. Stiskanje je enako kot v poglavju 2.1.1, torej dovolj
počasno, da je med stiskanjem vsota sil na skokca enaka nič in je kinetična energija skokca
med stiskanjem ves čas zanemarljiva. Na opazovani sistem v fazi stikanja opravita pozitivno
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delo sila roke ⃑ in sila teže ⃑ . Opravljeno delo sile roke

med fazo stiskanja je v sistemu

skokec enako, kot je bilo v sistemu skokec-Zemlja. Sprememba prožnostne energije sistema
skokec se zaradi drugačne izbire opazovanega sistema ni spremenila in je enaka
Razlika v opisu nastopi pri pozitivnem delo sile teže ⃑ na skokca
enako spremembi potencialne energije

.

, saj je po velikosti

, ki smo jo opisali v sistemu skokec-Zemlja,

kjer se je potencialna energija zmanjšala (1).
(8)

V trenutku, ko s skokca odmaknemo roko, se začne faza odriva. V fazi odriva na sistem
skokec delujejo sila podlage ⃑ ter sila teže skokca ⃑ (slika 7).

Slika 7: Sile na skokca v fazi odriva. Sila teže skokca ⃑ deluje navzdol, sila podlage ⃑ pa navzgor.

Sili na sistem sta po velikostih različni, zato se sistem pospešuje v smeri sile podlage. Med
fazo odriva, ki traja od odmika roke do trenutka, ko se prožni del skokca ne dotika več
podlage, se sistemu spremeni gibalna količina, saj prejme sunek sile podlage. Hkrati podlaga
omogoča, da se prožnostna energija, shranjena v prožnem delu skokca, med fazo odriva
delno pretvori v kinetično energijo težišča

, delno v ujeto energijo

opisali v 2.1.1, ter se delno zmanjša zaradi negativnega dela sile teže

, ki smo jo

. V fazi odriva se

lahko težišče skokca dvigne višje ali nižje, kot je bilo, ko je skokec miroval na podlagi pred
fazo stiska, zato opravljeno negativno delo sile teže
ni enako delu sile teže v fazi stiskanja

(

v fazi odriva po velikosti v splošnem
). Normalna sila podlage skokcu

omogoča odriv, vendar na skokcu ne opravi dela med fazo odriva. Razlika med opisom z
vidika energije je med fazo odriva samo v opisu (negativnega) dela sile teže

, če je

opazovani sistem skokec, ki ga pri opisu v sistemu skokec-Zemlja opišemo s povečanjem
potencialne energije

enake (pozitivne) vrednosti (3). Sprememba prožnostne energije

skokca med fazo odriva je enaka spremembi prožnostne energije skokec-Zemlja

, saj

se togi podlagi med odrivom ne spreminja prožnostna energija
(9)
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oziroma
,
kjer je

(10)

kinetična energija, ki jo pripišemo težišču skokca.

Ko se prožni del skokca ne dotika več podlage, nastopi faza leta. Sila, ki med fazo leta deluje
na skokca, je sila teže ⃑ (Slika 8).

Slika 8: Sile na skokca v fazi leta. Na skokca deluje sila teže ⃑ navzdol.

Skokcu se med letom zaradi sile teže ⃑ spreminja tako gibalna količina kot tudi energija.
Energija, ki jo ima skokec na začetku leta, je sestavljena iz ujete energije
energije

ter kinetične

, ki jo pripišemo težišču in je enaka pri opisu sistema skokec-Zemlja. Med fazo

leta se skokcu ne spreminja vrednost ujete energije

, ki je po vrednosti enaka kot pri

opisu v 2.1.1. Da bi določili predznake dela in spremembe energije skokca moramo fazo leta
ločiti na gibanje navzgor ter gibanje navzdol. Med gibanjem skokca navzgor sila teže ⃑ nanj
opravlja negativno delo

, zaradi katerega se skokcu zmanjšuje kinetična energija težišča

. Ko se smer gibanje spremeni ter se skokec začne gibati navzdol, se spremeni tudi
predznak dela sile teže. Razlika v opisu faze leta med sistemoma skokec ter skokec-Zemlja je
v načinu vključitve dela sile teže. V sistemu skokec teža opravlja delo

ter zmanjšuje

oziroma povečuje energijo sistema, ki vključuje kinetično in prožnostno energijo. V sistemu
skokec-Zemlja se vsota kinetične prožnostne in potencialne energije sistema ohranja, med
letom pa se zaradi spremembe lege skokca kinetična energija težišča

pretvarja v

potencialno energijo ali obratno (7)
(11)
oziroma
.

(12)
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V najvišji točki težišče skokca miruje

. Pri dvigu skokca je sila teže nanj opravila

negativno delo
.

2.1.3

(13)

Togi del skokca

Zdaj gibanje skokca opišemo še s stališča najbolj preprostega sestavnega dela skokca –
njegovega togega dela. Kot bomo videli, je togi del sicer res togo telo in za toga telesa
povemo pri pouku največ prijemov, kako jih obravnavati, a je opis skoka skokca s te
perspektive precej bolj zapleten od opisov v poglavjih 2.1.1 in 2.1.2. Za opis energijskih
sprememb opazovanega sistema imamo pri togem telesu samo dve možnosti, in sicer
opravljeno delo ter spremembo kinetične energije.
Med fazo stiskanja na togi del skokca delujejo tri sile (Slika 9), in sicer sila roke ⃑ , sila
prožnega dela skokca ⃑ in sila teže togega dela skokca ⃑ .

Slika 9: Sile na togi del skokca v fazi stiskanja. Sila teže togega dela skokca ⃑⃑ in sila roke ⃑ sta usmerjeni
navzdol. Prožnega dela skokca potiska togi del s silo ⃑⃑ navzgor.

Ob počasnem stiskanju skokca je vsota sil na togi del skokca skoraj nič. Ker togi del skokca
na začetku in na koncu faze stiskanja miruje, med fazo pa se je gibal počasi, je njegova
kinetična energija med fazo stiskanja praktično nič.
Prijemališče sile roke ⃑ se med fazo stiskanja premakne za ⃑ v smeri sile in zato sila roke
na skokcu opravi pozitivno delo
sistemih. Pozitivno delo

, ki je enako kot v obeh prej opisanih opazovanih

med fazo stiskanja opravi tudi sila teže togega dela skokca ⃑ .

Sila prožnega dela skokca na togi del ⃑ se prijemališča med fazo stiskanja premakne v
nasprotni smer ter zato na skokcu opravi negativno delo

. Vsota opravljenega dela na

togi del skokca je med fazo stiskanja enaka nič, saj je vsota sil zaradi počasnega stiskanja
nič, prijemališča vseh treh sil pa se premaknejo natančno enako
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.

(14)

Tukaj se že pojavi razlika pri opisu glede na sistema skokec ter skokec-Zemlja, saj smo v
sistemu togega dela skokca pri opravljenem delu roke

, ki je enako v vseh sistemih, dobili

ohranitev energije sistema (14), pri prej obravnavanih sistemih pa se je energija povečala
(2, 8).
Z odmikom roke s togega dela skokca se konča faza stiskanja in prične faza odriva. Med
odrivom na togi del skokca delujeta dve sili, in sicer sila teže togega dela skokca ⃑ in sila
prožnega dela skokca na togi del ⃑ (Slika 10).

Slika 10: Sili na togi del skokca v fazi odriva. Sila prožnega dela skokca ⃑⃑ je večja, kot je sila teže ⃑⃑ togega dela,
zato togi del pospešuje navzgor.

Med fazo odriva na togi del skokca deluje sila prožnega dela skokca ⃑ , ki je na začetku
odriva večja od sile teže togega dela skokca ⃑ in togi del skokca pospešuje navzgor. Med
fazo odriva se tako prijemališče sil teže togega dela skokca premakne navzgor in na togi del
skokca opravi negativno delo

, ki ni nujno po velikosti enako delu sile teže

v fazi

stiskanja. Tudi sila prožnega dela skokca na togi del ⃑ med fazo odriva na togi del skokca
opravi pozitivno delo

, vendar po velikosti lahko različno kot v fazi stiskanja

. Vsota

opravljenega dela na togi del skokca je v fazi odriva pozitivno, zato se poveča kinetična
energija togega dela skokca

.
(15)

Tudi v fazi odriva je opis različen glede na sistem skokec in sistem skokec-Zemlja. Togemu
delu skokca se v fazi odriva energija poveča, medtem ko se v sistemu skokec-Zemlja v fazi
odriva energija ohranja (9).
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Ko se prožni del skokca ne dotika več podlage in nastopi faza leta, na togi del skokca
delujeta sila teže njegovega togega dela ⃑ in sila prožnega dela skokca na togi del ⃑
(Slika 11).

Slika 11: Sili na togi del skokca v fazi leta. Na togi del skokca delujeta sila teže togega dela skokca ⃑⃑ ter sila
prožnega dela skokca na togi del ⃑⃑ .

Sila prožnega dela skokca na togi del ⃑ je med letom prisotna zaradi pretvarjanja kinetične
in prožnostne energije v ujetem delu energije celotnega skokca ene v drugo in obratno, kot
smo opisali v poglavju 2.1.1. Težišče togega dela skokca glede na težišče skokca namreč
med letom ne miruje, kar pomeni, da med prožnim in togim delom skokca deluje sila ⃑ , ki
se med fazo leta spreminja po smeri in velikosti.
Sila teže togega dela skokca ⃑ opravi na togem delu skokca negativno delo

med

gibanjem navzgor ter pozitivno delo pri gibanju navzdol. Zaradi opravljenega dela sile teže
in sile prožnega dela skokca

se kinetična energija togega dela skokca

spreminja kot
(16)
oziroma
.

(17)

Če smo v poglavjih 2.1.1 ter 2.1.2 v najvišji točki leta določili vrednosti posameznih oblik
energije z vpeljavo konstante ujete energije

v sistemu togega dela skokca, tega ne

moremo narediti tako enostavno. Zaradi opravljenega dela sile prožnega dela skokca
med letom je gibanje togega dela skokca veliko bolj nepredvidljivo kot gibanje težišče
celega skokca.
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2.1.4

Prožni del skokca

Opišimo še gibanje skokca v sistemu prožnega del skokca. Z vidika energijskih sprememb
lahko prožni del skokca opišemo s spremembo prožnostne in kinetične energije ter
opravljenim delo.
Med fazo stiskanja na prožni del skokca delujejo tri sile (Slika 12). Da prožni del skokca
deformiramo, je potrebna sila podlage ⃑ , ki preprečuje, da bi se spodnji del skokca
premikal v smeri sile togega dela skokca na prožni del ⃑ , ki je par sili prožnega dela na togi
del ⃑ po III. Newtonovem zakonu. Na prožni del skokca deluje tudi sila teža ⃑ .

Slika 12: Sile na prožni del skokca med fazo stiskanja. Sila podlage ⃑ onemogoča gibanje spodnjega dela
prožnega dela skokca in je usmerjena navzgor. Sila togega dela skokca na prožni del ⃑ in sila teže prožnega
dela skokca ⃑ sta usmerjeni navzdol.

Ker je podlaga toga, se med fazo stiskanja prijemališče sile podlage ⃑ ne premika in je zato
delo sile podlage na prožni del skokca enako nič.
Prijemališče sile teže prožnega dela skokca ⃑ se med deformiranjem prožnega dela skokca
premakne navzdol ter na prožnem delu skokca opravi pozitivno delo

.

Prijemališče sile togega dela skokca na prožni del ⃑ se med fazo stiska premakne za enak
premik, kot se je premaknil togi del skokca ⃑ . Opravljeno delo

, ki ga opravi sila togega

dela skokca na prožni del ⃑ , je pozitivno in je po velikosti enako, kot je delo prožnega dela
na togi del skokca

.

Kinetična energija je zaradi mirovanja prožnega dela skokca na začetku in koncu faze
stiskanja enaka nič

. Opravljeno delo na prožnem delu skokca med fazo stiska se

pretvori v povečanje prožnostne energije prožnega dela skokca

, ki je hkrati tudi

prožnostna energija celotnega sistema, ker se lahko deformira le prožni del skokca
.

(18)
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Z energijskega vidika je opis faze stiska podoben kot v poglavju 2.1.1 (2) ter 2.1.2 (8). V vseh
treh sistemih se je namreč energija sistema povečala zaradi opravljenega pozitivnega dela,
in sicer vsaj za pozitivno dela sile roke ⃑ . Razlika med povečanjem energije med
posameznimi sistemi se pojavi zaradi različnih vrednosti dela sile teže, ki je odvisno od
sistema in je največje v sistemu skokec.

Ko spustimo togi del skokca in se začne faza odriva na prožni del skokca, delujejo sila teže
⃑ , sila podlage ⃑ ter sila togega dela skokca na prožni del ⃑ (Slika 13).

Slika 13: Sile na prožni del skokca v fazi odriva. Sila podlage ⃑ je usmerjena navzgor, sila teže prožnega dela
skokca ⃑ ter sila togega dela skokca na prožni del ⃑ pa navzdol.

Ker je vsota sil različna od nič, se težišče prožnega dela skokca med fazo odriva pospešuje
navzgor. Sila teže prožnega dela skokca ⃑ ter sila togega dela skokca na prožni del ⃑ med
odrivom opravljata negativno delo na prožni del skokca (

ter

). Negativno opravljeno

delo na prožnemu delu skokca se nadomesti z zmanjšanjem prožnostno energijo
se delno pretvori v kinetično energijo prožnega dela skokca

, ki

. Kinetična energija

prožnega dela skokca je sestavljena iz vsote kinetičnih energij posameznih delov, saj vsi deli
nimajo enake hitrosti.
(19)
oziroma
(20)

Opis faze odriva se razlikuje samo v sistemu skokec-Zemlja, ko na sistemu ni opravljenega
dela in se energija sistema ohranja (3).
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Ko se prožni del ne dotika več podlage, nastopi faza leta. V trenutku, ko se prožni del ne
dotika več podlage, je nekaj energije prožnega dela skokca v obliki prožnostne energije ter
kinetične energije. Zaradi relativnega gibanja posameznih delov prožnega dela skokca glede
na togi del skokca in ohranitvi gibalne količine skokca med letom, na prožni del skokca
deluje sila togega dela ⃑ , ki se s časom spreminja ter vpliva na spreminjanje gibalne
količine prožnega dela skokca kot tudi njegove energije.
Med fazo leta na prožni del skokca poleg sile togega dela skokca na prožni del ⃑ deluje
tudi sila teže ⃑

(Slika 14). Ker sta sila togega dela skokca na prožni del ⃑ ter sila prožnega

dela skokca na togi del ⃑ par, po III. Newtonovem zakonu imamo z opisom dela te sile
podobne težave, kot smo jih imeli pri opisu togega dela skokca v poglavju 2.1.3. Opis je z
vidika energije še bolj zahteven, saj se med letom del kinetične energije pretvarja tudi v
prožnostno energijo prožnega dela skokca.

Slika 14: Sila na prožni del skokca v fazi leta. Na prožni del skokca deluje sila teže ⃑ ter sila togega dela skokca
⃑ .

Med fazo leta na prožni del skokca opravlja delo sila teže

ter sila togega dela skokca na

prožni del
(21)
oziroma
.

(22)

Opis faze leta z energijskega vidika vsebuje pri vseh sistemih spreminjanje kinetične
energije v potencialno energijo v sistemu skokec-Zemlja (5) ali pa v opravljeno delo sile teže
(13, 16, 21). Najtežje je fazo leta opisati v sistemu prožnega dela skokca, saj ima več oblik
energij in tudi več sil, ki med gibanjem na sistemu opravljajo delo.
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2.1.5

Podobnosti in razlike v opisu skoka skokca glede na opazovani sistem

Da je zelo pomembno, kateri opazovani sistem vzamemo za opis skoka skokca, smo
prikazali v zgornjih poglavjih. Glede na izbran opazovani sistem je med posamezno fazo
opravljeno različno delo oziroma se energija sistema med posamezno fazo zmanjšuje,
ohranja ali povečuje. Opis z vidika dela in energije lahko postane za določene sisteme
neobvladljiv, kar smo opazili pri opisu samo prožnega dela skokca ter deloma samo togega
dela skokca. Najenostavneje smo opisali gibanje v opazovanem sistemu skokec ter skokecZemlja, ki ju tudi največkrat uporabljamo pri pouku. V obeh sistemih smo delo sile med
togim in prožnim delom skokca opisali z ujeto energijo

, v katero smo v fazi leta vključili

prožnostno energijo in kinetično energijo delov skokca zaradi razlik v hitrostih posameznih
delov skokca glede na težišče skokca ter kinetično energijo zaradi vrtenja skokca okrog
težišča. Taka združitev delov energij nam je opis poenostavila, saj je bila ujeta energija

v

fazi leta konstantna. Enačbe, ki povezujejo delo in energijo na koncu vsake izbrane faze so
zbrane v tabeli 1.
Tabela 1: Enačbe, ki opisujejo faze skoka za različne izbrane opazovane sisteme.

Opazovani sistem

STISKANJE

skokec-Zemlja (2)
skokec (8)
togi del skokca (14)
prožni del skokca (18)
ODRIV
skokec-Zemlja (4)
skokec (10)
togi del skokca (15)
prožni del skokca (20)
LET
skokec-Zemlja (6)
skokec (12)
togi del skokca (17)
prožni del skokca (22)

22

.

Eksperiment
Vrednost ujete energije

je povezana z masami posameznih delov skokca in načinom

odriva. Razmerje kinetične energije težišča skokca
odvisno od razmerja mase togega

in ujete energije

in mase prožnega dela

v fazi leta je

skokca. Poglejmo si dva

limitna primera, ko v ujeti energiji nimamo dela zaradi vrtenja skokca okrog težišča. Če je
masa togega dela velika v primerjavi z maso prožnega dela skokca (

), potem lahko

zanemarimo maso prožnega dela, kar pomeni, da je kinetična energija prožnega dela ob
koncu odriva nič. Če je masa togega dela zelo majhna v primer z maso prožnega dela
(

), lahko maso togega dela zanemarimo. To pa je primer odriva prožne vzmeti od

toge podlage. Pri odrivu prožne vzmeti s konstantno dolžinsko porazdelitvijo mase od toge
podlage se četrtina začetne prožnostne energije vzmeti pretvori v ujeto energijo (elastično
nihanje vzmeti) in tri četrtine v kinetično energijo gibanja težišča [22].
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2.2 Enakomerna vožnja vozička s pogonom na elektromotor
Za obravnavo smo izbrali voziček z elektromotorjem s pogonom na vsa štiri kolesa vozička. S
tem smo poskrbeli, da je obravnava sil lepenja oziroma trenja med pnevmatikami in
podlago za vsa štiri kolesa čim bolj podobna. Težišče vozička je v sredini med pogonskima
osema vozička.

Slika 15: Slika uporabljenega vozička.

2.2.1

Mirovanje vozička v zraku

S stikalom vključimo pogona vozička in začnejo se vrteti pnevmatike vozička. Ko voziček
držimo v roki, da se pnevmatike ne dotikajo tal, se obod pnevmatike vrti z neko končno
obodno hitrostjo

. Obodna hitrost vrtenja pnevmatike

je odvisna od moči motorja ter

trenja med gibljivimi deli pogonskega sistema vozička. Poglejmo dogajanje z energijskega
vidika. Zaradi trenja v pogonskem sistemu se na tem delu vozička opravlja negativno delo,
saj je sila trenja nasprotna premikom pogonskega sistema in se prijemališče sile zaradi
relativnega premikanja obeh delov, ki se tareta, dejansko premika. Zaradi dela se segreva
tako okolica kot posredno deli vozička. Energijo za to opravljeno delo dovaja pogonskemu
sistemu elektromotor, ta jo prejema iz baterije v obliki električnega dela, na račun česar se
manjša kemijska energija baterije. S tem smo opisali prenos (kemijske) energije od baterije
preko motorja do notranje energije pogonskega mehanizma in njegove okolice, kar lahko
vse skupaj združimo v "voziček", saj se slej ko prej segrejejo vsi deli vozička. Ker so deli
vozička segreti nad temperaturo okolice, oddaja voziček okolici toploto. Dokler je oddani
toplotni tok manjši od mehanskega dela zaradi trenja, se temperatura celotnega vozička
viša. Ko je doseženo ravnovesje – kar je situacija, ki nas zares zanima – je oddani toplotni
tok ravno enak moči, s katero deluje elektromotor vozička oziroma moči, s katero se bateriji
manjša njena (kemijska) notranja energija1. Na kratko povzeto zaradi razlike temperatur
med vozičkom in okolico z vozička ves čas prehaja na okolico toplota. Zato bi se zmanjševala
notranja energija vozička, a jo voziček ves čas vzdržuje z električnim delom, ki ga opravlja
elektromotor vozička. Elektromotor energijo prejema od baterije, ki se ji zato manjša
1

Tu zanemarimo morebitno segrevanje baterije, ki se morda dogaja na začetku, a se, ko je doseženo
ravnovesno stanje, ne spreminja več opazno.
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(kemijska) notranja energija. Kot sistem obravnavamo celoten voziček skupaj z baterijo in
zato se celotna energije vozička

ves čas delovanja motorja zmanjšuje.
(23)

Energijo, ki zaradi segretega vozička (zaradi trenja v pogonskem sistemu vozička) prehaja z
vozička v obliki toplote na okolico, bomo v nadaljevanju označevali s
.

2.2.1

2

(24)

Enakomerno gibanje vozička po vodoravni podlagi

Kot drugi primer analizirajmo enakomerno gibanje vozička po vodoravni podlagi. Tudi tu
nas zanima stacionarno stanje, ko se s časom ne spreminjata niti hitrost niti temperatura
vozička. Zaradi celovitosti opis kljub vsemu začnimo s tem, da voziček postavimo na
hrapavo podlago. Sila trenja med pnevmatikami in podlago omogoča pospeševanje vozička,
dokler ne doseže hitrosti, pri kateri je obodna hitrost vrtenja pnevmatik enaka translacijski
hitrosti gibanja vozička. Od tega trenutka deluje med pnevmatikami in podlago tako
imenovana sila lepenja in se voziček, če že ne takoj, pa zelo kmalu giblje enakomerno s
končno hitrostjo

. Končna hitrost

je zaradi upora zraka in trenja tako med gibljivimi

deli v pogonskem sistemu kot v oseh vozička manjša od hitrosti

v primeru, ko se kolesa

vozička vrtijo "v prazno". Energijski premislek je podoben tistemu v prejšnjem odstavku, a z
razliko, ki je predvsem za razumevanje dijakov nadvse pomembna. Pojavi se namreč očitna
zunanja sila, povezana z gibanjem vozička, to je sila upora ⃑ .
Opišimo enakomernega gibanje vozička po vodoravni podlagi za opazovani sistem vozičekZemlja. Na opazovani sistem deluje zunanja sila upora ⃑ (Slika 16). Ker vsota sil na sistem
ni nič, se sistem voziček-Zemlja pospešuje v smeri sile upora. V realni situaciji seveda zrak
slej ko prej deluje zaradi sile vozička na zrak tudi na Zemljo z nasprotno enako silo in se
Zemlja nikamor ne pospešuje. A tudi zaradi velike mase Zemlje (6·1024 kg) bi bilo
pospeševanje sistema, če zrak izvzamemo iz sistema, zanemarljivo. Od tu naprej velja za vse
primere z vozičkom in kolesarjem, da o pospešku sistema telo-Zemlja ne bo več govora in
bomo ta pospešek postavili na nič kljub situaciji, da bo na opazovani sistem delovala samo
ena zunanja sila – sila upora.
2

Vsi razmisleki bi bili identični, če bi namesto z energijami opisovali dogajanje z močmi in s
toplotnimi tokovi, saj je dogajanje stacionarno. O vseh energijah, delu ali izmenjani toploti lahko
razmišljamo, kot da so preračunane na časovno enoto, ker se zaradi stacionarnega dogajanja ves čas
vse dogaja povsem enako. To velja tako za gibanje vozička kot za gibanje kolesarja.
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Slika 16: Pri gibanju vozička po vodoravni podlagi deluje sila upora ⃑ na opazovalni sistem voziček z Zemljo.

Energija sistema voziček-Zemlja se zaradi negativnega dela sile upora

ter izgub

,

opisanih v zgornjem odstavku, zmanjšuje. Ohranjanje hitrosti vozička gre na račun
zmanjševanja notranje (kemijske) energije baterije

, ki je enaka vsoti dela sile upora

ter izgubam na pogonskem sistemu .
(25)
Če dela baterija s konstantno močjo, se morajo kolesa vozička med gibanje vrteti počasneje
kot v "prostem teku", saj gre del moči na račun dela upora in del na račun odvajanja
toplote. Z manjšo hitrostjo vozička se zmanjša delo trenja, razlika do moči baterije se
porablja za delo sile upora. Če bi voziček med vožnjo oddaja enak topotni tok kot v
"prostem teku", bi se morala zaradi dela sile upora hitreje zmanjševati kemijska energija
baterije.

Da je gibanje vozička po vodoravni podlagi navkljub sili upora ⃑ enakomerno, dijake težje
prepričamo v sistemu voziček-Zemlja, saj vendarle obstaja majhen pospešek sistema, ki ga
pri enakomernem gibanju ne sme biti. Za dijake bolj sprejemljiv opis gibanje vozička z
enakomerno hitrostjo dobimo, če kot opazovani sistem izberemo samo voziček. Oglejmo si
opis enakomernega gibanje vozička po vodoravni podlagi, če opazujemo samo voziček.
Na voziček med enakomernim gibanjem po vodoravni podlagi deluje več sil in sicer sila
upora ⃑ , sila teže vozička ⃑ , normalna sila podlage prednje ⃑
lepenja prednje ⃑
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Slika 17: Zunanje sile na voziček pri enakomernem gibanju po vodoravni podlagi. Normalni sili podlage prednje
⃑

in zadnje osi ⃑ , ki sta usmerjeni navzgor, ter teža vozička ⃑ , ki je usmerjena navzdol. V smeri gibanja

vozička sta usmerjeni sili lepenja prednje ⃑

in zadnje osi ⃑ . V nasprotni smeri gibanja je usmerjena sila upora
⃑ .

Da se voziček giblje glede na podlago zagotavljata sili lepenja ⃑

ter ⃑ , katerih vsota je

pri enakomernem gibanju nasprotno enaka sili upora ⃑ . Zaradi dodatnih sil lepenja v
vodoravni smeri je dijake lažje prepričati, da je hitrost vozička konstantna, saj je vsota sil na
voziček enaka nič in je tudi pospešek vozička enak nič.
Dodatne sile podlage ( ⃑ , ⃑ , ⃑

ter ⃑ ) v opazovanem sistemu vozička glede na sistem

voziček-Zemlja na voziček ne opravljajo dela, saj se jim prijemališče ne premika. Sili teže ⃑ ,
ki jo moramo dodati, ker smo iz opazovanega sistema odstranili Zemljo, se med gibanjem
po vodoravni podlagi prijemališče giblje pravokotno na smer ter zato ne opravlja dela na
voziček. Tudi v sistemu voziček med gibanjem vozička negativno delo
⃑ . Notranja energija baterije vozička

opravlja sila upora

se med gibanjem vozička zmanjšuje, saj

nadomešča negativno opravljeno delo sile upora

ter izgube na pogonskem sistemu v

obliki oddane toplote, kot veleva enačba (25).
Opazimo, da je opis gibanja vozička po vodoravni podlagi z vidika energije podoben za oba
opazovana sistema in da povsem enako energijsko enačbo (25). Kar se tiče energij je razlika
le v tem, da v primeru obravnave sistema voziček-Zemlja delo opravlja le edina zunanja sila
⃑ , medtem ko v primeru, da kot sistem vzamemo voziček, na sistem deluje cel kup sil, a
ponovno le ⃑ opravlja delo na sistemu, saj imajo ostale sile bodisi smer pravokotno na
premik ali pa se njihovo prijemališče ne premika.

2.2.2

Enakomerno gibanje vozička po nagnjeni podlagi

Razlika med opisoma, kadar je sistem voziček in Zemlja ali pa samo voziček se pokaže šele
pri gibanju vozička po nagnjeni podlagi. Začnimo z opisom v trenutku, ko postavimo voziček
na nagnjeno hrapavo podlago. Če je sila trenja

, ko postavimo voziček na podlago, večja
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od dinamične sile teže

, potem se voziček pospešuje po nagnjeni podlagi navzgor, v

nasprotnem primeru se voziček začne pospeševati po klancu navzdol.
(26)
Ker nas zanima samo gibanje vozička navzgor, predpostavimo, da sta koeficient trenja in
koeficient lepenja večja od mejne vrednosti, pri kateri bi zaradi prevelikega naklona
nagnjene podlage voziček drsel navzdol, ter je zato omogočeno pospeševanje vozička po
klancu navzgor. Sila trenja med pnevmatikami in podlago pospeši voziček po klancu
navzgor. V trenutku izenačitve obodne hitrosti pnevmatike in hitrosti težišča vozička začne
delovati med podlago in pnevmatikami sila lepenja, ki pospešuje voziček do končne hitrosti
. Končna hitrost

je odvisna od moči motorja, trenja v pogonskem sistemu vozička,

naklona podlage, koeficienta trenja oziroma lepenja podlage ter sile upora pri gibanju skozi
zrak. Končno hitrost

, ki je po nagnjeni podlagi pod kotom

glede na vodoravnico doseže

voziček mase m, je odvisna od moči P, ki se s pogonskega sistema prenaša na pnevmatike
vozička in je manjša od moči elektromotorja zaradi trenja v pogonskem sistemu vozička.
(27)
Z vidika energije analizirajmo samo stacionarno stanje, ko sta hitrost in temperatura vozička
stalna. Tedaj je med pnevmatikami in podlago prisotno lepenje in pnevmatike ne
spodrsavajo.

Opis začnimo z opazovanim sistemom voziček-Zemlja. Podobno kot pri gibanju vozička po
vodoravni podlagi na opazovani sistem deluje sila upora ⃑ (Slika 18). Pospešek sistema
zaradi zunanje sile lahko kot v prejšnjem primeru zanemarimo.

Slika 18: Sila upora ⃑ na voziček pri gibanju po nagnjeni podlagi, ko je opazovani sistem voziček z Zemljo.

Sila upora ⃑ na sistemu voziček-Zemlja opravlja negativno delo in tako zmanjšuje energijo
opazovanega sistema. Kinetična energija sistema se ne spreminja, saj opazujemo
stacionarne razmere, ko se voziček giblje enakomerno. Ker se voziček pri gibanju po
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nagnjeni podlagi oddaljuje od Zemlje, se sistemu voziček-Zemlja potencialna energija
povečuje

. Notranja energija baterija se preko motorja in pogonskega sistema pretvarja

v potencialno energijo sistema ter nadomešča negativno delo sile upora
toploto. Zmanjševanje energije sistema
vrednosti opravljenega dela sile upora |
sistemu vozička

in oddano

je po velikosti enaka vsoti absolutne
, absolutne vrednosti izgub na pogonskem

in absolutne vrednosti spremembe potencialne energije vozička
(28)

Zdaj je opazovani sistem voziček. Zunanje sile na voziček so pri gibanju po nagnjeni podlagi
sila teže ⃑ , sila upora ⃑ , normalna sila podlage prednje ⃑
lepenja prednje ⃑

in zadnje osi ⃑

in zadnje osi ⃑

ter sili

(Slika 19).

Slika 19: Slika zunanjih sil pri enakomernem gibanju vozička po nagnjeni podlagi. Sila teže ⃑ je usmerjena
navzdol. Normalni sili podlage prednje ⃑
in zadnje osi ⃑

in zadnje osi ⃑

sta pravokotni na klančino. Sili lepenja prednje ⃑

sta vzporedni s klančino in usmerjeni v smeri gibanja vozička ⃑. V nasprotni smeri gibanja
vozička je usmerja sila upora ⃑ .

Podobno kot pri gibanju po vodoravni podlagi sili lepenja ⃑

in ⃑

omogočata konstantno

hitrost gibanja vozička po nagnjeni podlagi, saj omogočata prenos moči motorja in s tem
pretvorbo (kemijske) energije vozička v oblike, ki nadomeščajo energijo, ki jo voziček
predaja okolici v obliki dela ali toplote. Z vsoto vseh zunanjih sil na voziček, ki je enaka nič,
dijake prepričamo, da voziček po nagnjeni podlagi ne pospešuje. Ker se ne spreminja hitrost
vozička, se ohranja tudi njegova kinetična energija. Zaradi dviganja vozička po nagnjeni
podlagi sila teže ⃑ na voziček opravlja negativno delo
voziček opravlja negativno delo

. Sila upora ⃑ tudi na sistem

. Med gibanje vozička po nagnjeni podlagi se mora

notranja energija baterija s pomočjo motorja zmanjševati
delo sile upora

in teže

, da nadomesti negativno

ter izgube na pogonskem sistemu vozička
.

(29)
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Opis gibanja vozička z enakomerno hitrostjo po nagnjeni podlagi je za dijake bolj razumljiv,
če za opazovani sistem vzamemo samo voziček. Res je več zunanjih sil kot v sistemu
voziček-Zemlja, a večina sil ne vpliva na opis z energijskega vidika, saj na sistemu ne
opravljajo dela. Razlika v opisu gibanja vozička po nagnjeni podlagi z vidika dela in energije
je povezana s silo teže ⃑ . Če je opazovan sistem voziček, potem teža na voziček opravi
negativno delo

, če pa imamo za opazovani sistem par voziček in Zemlja se pri gibanju

vozička po nagnjeni podlagi poveča potencialna energija
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2.3 Enakomerna vožnja kolesarja
Ideja za eksperiment, ki smo ga obravnavali pri redni uri v razredu, izhaja iz članka Work
and energy [23]. V njem avtorica opisuje delo sil na kolesarja z nahrbtnikom na kolesu med
gibanjem z enakomerno hitrostjo. Za opis dogajanja so lahko pomembna tri telesa: kolesar,
kolo in Zemlja. Kaj vzamemo kot opazovani sistem določa, kako opišemo dogajanje –
enakomerno gibanje kolesarja – z vidika dela in energijskih pretvorb. Dogajanje lahko
osvetlimo z različnih zornih kotov. Kot opazovani sistem lahko tako vzamemo:
-

Zemlja, kolo in kolesar,

-

kolo in kolesar,

-

kolo,

-

kolesar.

Sicer so možne tudi druge izbire opazovanega sistema, recimo, kolo in Zemlja in podobno, a
fizikalno zanimive so predvsem te štiri izbire.
2.3.1

Zemlja, kolo, kolesar

Kolesar požene kolo s potiskanjem na pedala. Sila lepenja med pnevmatikami in podlago
omogoči, da kolesar pospeši do želene hitrosti. Pri želeni hitrosti je potrebno vrteti pedala z
nekoliko manjšo silo, a za enakomerno vožnjo po vodoravni podlagi ne smemo prenehati
potiskati pedal. Poglejmo dogajanje z energijskega vidika. Del energije sistem odda okolici
preko toplota

zaradi višje telesne temperature od okolice, zaradi trenja v gibljivih deli

kolesa, in podobno ... Opis vožnje po vodoravni podlagi je tako podoben opisu vožnje
vozička (2.2.1), pri katerem se nekaj notranje energije sistema prenese na okolico zaradi
prehajanja toplote

ter nekaj zaradi opravljenega dela. Pri vožnji po vodoravni podlagi

deluje na opazovani sistem samo zunanja sila upora ⃑⃑ (Slika 20).

Slika 20: Zunanje sile na opazovani sistem Zemlja-kolo-kolesar pri vožnji po vodoravni podlagi. Na opazovani
sistem deluje sila upora ⃑ .

Energija sistema Zemlja-kolo-kolesar

se zaradi negativnega dela sila upora

zmanjšuje.
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(30)
Da se ohranja kinetična energija sistema, se mora spreminjati notranja (kemijska) energija
sistema Zemlja-kolo-kolesar, kar omogoči sila lepenja podobno kot smo zapisali pri vožnji
vozička (25). Tudi pri vožnji kolesarja se notranja energija kolesarja spreminja, da ohranja
kinetično energijo kljub negativnemu dela sile upora

ter okolici oddani toploti .

Tudi pri nagnjeni podlagi med vožnjo kolesarja na sistem Zemlja-kolo-kolesar deluje sila
upora ⃑ (Slika 21). Kot naklona podlage glede na vodoravnico nam označuje kot , ki bo
enako označen pri vseh opisih nagnjene podlage.

Slika 21: Zunanje sile na sistem Zemlja, kolo ter kolesar med vožnjo po nagnjeni podlagi. Sila upora ⃑ je zunanja
sila na sistem.

Energijski opis dogajanja je podoben kot na vodoravni podlagi, z razliko, da se sedaj
spreminja tudi potencialna energija sistema, ki se med dviganjem kolesarja povečuje. Pri
vožnji po nagnjeni podlagi se dogaja naslednja energijska pretvorba
.

(31)

Pri enakomernem gibanju po obeh podlagah se energija sistema – to je dejansko notranja
energija, ki jo ima kolesar zaradi zaužite hrane - zmanjšuje, če želimo, da se kolesar
enakomerno giblje.

2.3.2

Kolo in kolesar

Med vožnjo po vodoravni podlagi na kolo in kolesarja delujejo sila teže ⃑ , normalna sila
podlage zadnje osi ⃑
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ter sila upora ⃑ (Slika 22).
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Slika 22: Zunanje sile na sistem kolo in kolesar pri gibanju po vodoravni podlagi. Navzdol deluje sila teže ⃑ ,
navzgor pa normalna sila podlage zadnje osi ⃑

ter normalna sila podlage prednje osi ⃑ . Vožnji nasprotuje
sila upora ⃑ .

Ker se prijemališče sile teže giblje pravokotno na smer sile, sila teže ⃑ ne opravlja dela na
sistem. Ker se prijemališča sil podlage ( ⃑ , ⃑ , ⃑ , ⃑ ) zaradi kotaljenja pnevmatik
kolesa sicer spreminjajo, a se ne premikajo, sile podlage ne opravljajo dela na sistem. Tudi v
sistemu kolo-kolesar je edina sila, ki opravlja (negativno) delo

pri gibanju po vodoravni

podlagi, sila upora.
(32)
Delno zmanjšuje notranja energija

gre na račun negativnega dela, ki nadomešča

spremenjeno kinetično energijo, da se hitrost gibanja ohranja. Zmanjšanje notranje energije
je enako kot v sistemu Zemlja-kolo-kolesar.

Med vožnjo kolesarja po nagnjeni podlagi na opazovani sistem deluje sila teže ⃑ , normalna
sila podlage zadnje osi ⃑ , normalna sila podlage prednje osi ⃑
21). Med gibanje po nagnjeni podlagi normalni sili podlage ⃑
⃑

ter sila lepenja ⃑
in ⃑

(Slika

ter sili lepenja ⃑

in

ne opravljajo dela, saj se prijemališči sil spreminja zaradi kotaljenja pnevmatik. Prav

tako ne opravlja dela sila lepenja, saj se ji prijemališče spreminja zaradi kotaljenja
pnevmatike.
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Slika 23: Zunanje sile na sistem kolo in kolesar pri vožnji po vodoravni podlagi. Navzdol deluje sila teže ⃑ ,
pravokotno na podlago deluje normalna sila podlage zadnje ⃑
podlago delujeta sili lepenja prednje ⃑

ter prednje osi ⃑ . Vzporedno z nagnjeno

in zadnje osi ⃑ . Vožnji nasprotuje sila upora ⃑ .

Sila teže ⃑⃑ na kolesarja s kolesom opravi negativno delo
dinamično komponento

, saj ima tako imenovano

, ki je vzporedna s klancem in se prijemališče

premika v nasprotni smeri te komponente sile teže. Tako se med gibanjem po nagnjeni
podlagi z enakomerno hitrostjo opazovanemu sistemu energija zmanjšuje .
(33)
Sprememba notranje energije je zaradi negativnega dela sile teže večja pri nagnjeni kot pri
vodoravni podlagi (32).

2.3.3

Kolo

Med gibanjem kolesa po vodoravni podlagi z enakomerno hitrostjo na kolo delujejo
normalna sila podlage zadnje ⃑
⃑ , sila teže ⃑

ter prednje osi ⃑ , sili lepenja zadnje ⃑

, sila stopala na pedal ⃑ , normalna sila kolesarja na kolo ⃑ , sila

lepenja med sedežem in kolesarjem ⃑

ter sila upora na kolo ⃑

Slika 24: Sile na kolo pri vožnji po vodoravni podlagi. Navzdol delujejo sila teže ⃑
⃑ . Navzgor delujeta normalna sila podlage zadnje osi ⃑
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nasprotuje sila upora ⃑

, sila lepenja med kolesom in kolesarje ⃑

ter sila lepenja prednje osi ⃑ . V smeri

gibanja je usmerjena sila lepenja zadnje osi ⃑ . Sila stopal ⃑ spreminja svojo smer.

Delo normalnih sil ⃑ ,in ⃑ , sile teže ⃑

ter normalne sile kolesarja na kolo ⃑ je nič,

ker so pravokotne na premik kolesa. Sili lepenja ⃑ in ⃑

ne opravljata dela na kolo, saj se

jim ne premika prijemališče. Negativno delo na kolo opravlja sila upora ⃑

ter sila lepenja

med sedežem in kolesarjem ⃑ . Sila stopala na pedal ⃑ opravlja pozitivno delo na kolesu,
saj je med vrtenjem pedal delno usmerjena v smeri gibanja.
(34)
Ker se ne spreminja hitrost, mora sila pedala opraviti ravno toliko dela na kolo
nadomesti negativno delo sile upora

, da

ter sile lepenja med kolesarjem in kolesom

Med gibanjem po nagnjeni podlagi na kolo delujejo normalna sila podlage zadnje ⃑
prednje osi ⃑ , sili lepenja zadnje ⃑

in prednje osi ⃑ , sila teže ⃑

.

ter

, sila stopala na

pedal ⃑ , normalna sila kolesarja na kolo ⃑ , sila lepenja med sedežem in kolesarjem ⃑ ,
sila kolesarja na kolo ⃑ ter sila upora na kolo ⃑

(Slika 25).

Slika 25: Zunanje sile na kolo pri vožnji po nagnjeni podlagi. Navzdol delujejo sila teže ⃑
pedal ⃑ . Pravokotno iz podlage delujeta normalna sila podlage zadnje osi ⃑

, sila stopala na

ter normalna sila podlage

prednje osi ⃑ . Pravokotno v podlago deluje normalna sila kolesarja na kolo ⃑ . Vzporedno s podlago deluje
sila lepenja zadnje ⃑

in prednje osi ⃑ ter sila lepenja med kolesom in kolesarjem ⃑ . Gibanju nasprotuje sila
upora ⃑ .

Zaradi kotaljenja brez podrsavanja na kolo ne opravljajo dela sili lepenja ⃑⃑
normalni sili podlage ⃑

in ⃑⃑

ter

in ⃑ . Pozitivno delo na kolo med gibanjem po nagnjeni podlagi

opravlja sila stopala na pedal ⃑ . Negativno delo na kolo med gibanjem po nagnjeni podlagi
opravlja sila lepenja med kolesarjem in kolesom ⃑

ter sila teže kolesa ⃑

. Normalni
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sili kolesarja na kolo ⃑

se prijemališče giblje pravokotno glede na smer sile zato na kolo

ne opravi dela. Vsota opravljenega dela na kolo je pri gibanju z enakomerno hitrostjo po
nagnjeni podlagi 0 J zato se energija kolesa ohranja
.

2.3.4

(35)

Kolesar

Med gibanjem kolesarja po vodoravni podlagi z enakomerno hitrostjo nanj delujejo sila teže
⃑

, sila pedala na stopalo ⃑ , sila sedeža na kolesarja ⃑

in kolesarjem ter sila upora ⃑

, trenje med sedežem ⃑

(Slika 26).

Slika 26: Zunanje sile na kolo pri vožnji po vodoravni podlagi. Navzdol delujejo sila teže ⃑

. Navzgor

deluje sila kolesa na kolesarja ⃑ , V smeri vožnje deluje sila lepenja med sedežem in kolesarje ⃑ . Vožnji
nasprotuje sila upora ⃑ . Delno v smeri vožnje je usmerjena sila pedala na stopalo ⃑ .

Sila teže ⃑

ter sili kolesa na kolesarja ⃑

ne opravljajo dela na kolesarja. Pozitivno

delo na kolesarja opravlja sila lepenja med sedežem in kolesarjem ⃑ . Negativno delo na
kolesarja opravi sila upora ⃑

ter sila pedala na stopalo ⃑ . Ker sta si zaradi

enakomernega gibanja sila upora in sila lepenja med sedežem in kolesarjem nasproti, je
njuno delo med seboj ravno nasprotno enako in je delo vseh sil na kolesarja kar enako delu
sile pedal

, ki je zaradi smeri gibanja pedala glede na smer sile negativno. Zaradi telesne

aktivnosti je kolesar segret in oddaja tudi toploto Q, ki je enaka toploti, ki smo jo vpeljali pri
obravnavi sistem Zemlja, kolo in kolesar
.
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Eksperiment
Med gibanjem kolesarja po nagnjeni podlagi z enakomerno hitrostjo nanj delujejo sila teže
⃑

, sila pedala na stopalo ⃑ , sila sedeža na kolesarja ⃑

in kolesarjem ⃑

ter sila upora ⃑

ter trenje med kolesom

(Slika 27).

Slika 27: Zunanje sile na kolesarja pri vožnji po nagnjeni podlagi. Navzdol delujejo sila teže ⃑

. Delno v

smeri gibanja deluje sila pedala na stopalo ⃑ . Pravokotno na smer gibanja deluje sila kolesa na kolesarja ⃑ .
Vzporedno s podlago deluje sila lepenja med kolesom in kolesarjem ⃑ . Vožnji nasprotuje sila upora ⃑ .

Pozitivno delo na kolesarja med gibanjem po nagnjeni podlagi opravlja sila lepenja med
kolesom in kolesarjem ⃑ , saj se prijemališče sile giblje v smeri gibanja kolesarja.
Negativno delo na kolesarja med gibanjem po nagnjeni podlagi opravijo sila teže kolesarja
⃑
⃑

, sila upora ⃑

ter sila pedala na stopalo ⃑ . Normalni sili kolesa na kolesarja

se prijemališče giblje pravokotno glede na smer sile zato na kolesarja ne opravi dela.

Vsota vseh del na kolesarja je enaka (negativnemu) delu sile pedal

, zato se energija

kolesarja zmanjšuje, dodatno pa jo seveda zmanjšuje tudi toplotni tok Q zaradi povišane
temperature kolesarja glede ena okolico..
.

(37)
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2.3.5

Podobnosti in razlike pri opisu enakomerne vožnje kolesarja z vidika dela
in energije

Podobno kot pri obravnavi vožnje vozička, se opazi povezave med opisom in izbiro
opazovanega sistema za oba načina gibanja (tabela 2).
Tabela 2: Enačbe, s katerimi opišemo enakomerna gibanja kolesarja za posamezen izbran opazovani sistem.

Opazovani sistem

Vodoravna podlaga

Zemlja-kolo-kolesar (30)
kolo-kolesar (32)
kolo (34)
kolesar (36)
Nagnjena podlaga
Zemlja-kolo-kolesar (31)
kolo-kolesar (33)
kolo (35)
kolesar (37)

Pri vseh izbranih opazovanih sistemih, kjer je bil v sistem vključen kolesar se je energija
sistema zmanjšala. Najenostavneje smo opisali gibanje v sistemu Zemlja-kolo-kolesar ali
kolo-kolesar. Sistema se razlikujeta samo v opisu dela sile teže pri vožnji po nagnjeni
podlagi, ko smo v sistemu Zemlje-kolo-kolesar opisali spremembo potencialne energije
ki smo jo v sistemu kolo-kolesar zamenjali z opisom dela sile teže

,

. Pri obravnavi kolesa

oziroma kolesarja imamo sicer več sil, ki na sistemu opravijo delo med gibanjem, a je vsota
vsega opravljenega dela pri kolesu nič. Ko združimo zapise za sistem kolesar in kolo-kolesar
opazimo, da je sprememba notranje energije sistema kolesar enaka opravljenemu delu sile
upora

in oddani toploti

v sistemu kolo-kolesar, saj je delo pedal kolesa nasprotni

enako delu kolesarja na pedal, saj nam sili pedal na kolesarja in sila kolesarja na pedal
kolesa predstavljata par po III. Newtonovem zakonu.
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3 Preizkus:
Za preverjanje razumevanja znanja dijakov o konceptih dela in energije smo sestavili
preizkus in ga testirali na 12 dijakih. Analiza testnih odgovorov je pokazala, da vprašanja
odprtega tipa niso primerna, saj so bili odgovori dijakov na vprašanja odprtega tipa zelo
kratki (večina samo ena beseda) ali pa so prostor za odgovore pustili prazen. Preizkus smo
preoblikovali po zgledu preizkusa v prispevku [19+, ki vsebuje vprašanja o energiji in gibalni
količini. V njem so vprašanja izbirnega tipa, ki so po večini oblikovana tako, da dijak med
ponujenimi kombinacijami izbere zanj najbolj pravilno kombinacijo podanih trditev o
obravnavani vsebini. Za naloge smo izbrali gibanja teles, za katera smo predvidevali, da so
jih dijaki predhodno že kdaj srečali. Za primerjavo razumevanja konceptov za toga in netoga telesa smo pri izbiri opazovanega telesa v besedilu naloge izbirali toga telesa ter telesa,
ki imajo gibljive dele. V končno verzijo preizkusa smo vključili spuščanje klad po klancu,
vožnjo smučarja po smučišču, vožnjo z rolko in z motornim vozilom, hojo po stopnicah,
pospeševanje vozička z utežjo preko škripca in podobno. V nalogah smo dijake spraševali o
delu in energiji z vidika določenega opazovanega sistema, da bi zaznali razlike med dijaki,
ko spreminjamo opazovani sistem.
Preizkus smo izvedli dvakrat v štirih oddelkih s skupno 92 dijaki. Pri prvi izvedbi preverjanja
znanja je sodelovalo 82 dijakov, pri drugi pa 79 dijakov. Kar 72 dijakov je preizkus rešilo pri
obeh preverjanjih.
V nadaljevanju so predstavljene naloge iz preverjanja in porazdelitve odgovorov dijakov
nanje. Vsaka naloga je imela pet možnih odgovorov, katerih oznake bomo zaradi
preglednosti pisali ležeče z malimi rimskimi številkami (i, ii, iii, iv, v), kot so bile označene v
preizkusu. Dijaki, ki niso izbral odgovora v nalogi, imajo v histogramu izbir odgovorov
stolpec z oznako x. V nadaljevanju bodo vsi histogrami vsebovali stolpce z modro barvo, ki
označujejo število dijakov, ki so izbrali posamezen odgovor pri prvem reševanju preizkusa,
ter stolpce z rdečo barvo, ki predstavljajo število dijakov za posamezen odgovor pri drugem
reševanja preizkusa. Svetlejši stolpec bolj prosojne barve predstavlja število izbranih
pravilnih odgovorov. Pravilni odgovor je v besedilu naloge podčrtan. Primer histograma
prikazuje Graf 1.
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Graf 1: Število dijakov, ki so izbrali posamezen odgovor pri prvem (modro) ter drugem preizkusu (rdeče). Pravilni
odgovor je odgovori i in je označen s svetlejšo modro in rdečo barvo stolpcev.

Na vrhu preizkusa so imeli dijaki napisana naslednja navodila:
Kjer je potrebno, vzemi za težni pospešek vrednost 10 m/s2, in upoštevaj, da je težni
pospešek usmerjen proti središču Zemlje. Pojem mehanska energija pomeni v nalogah
vedno vsoto kinetične, potencialne in prožnostne energije. Upora zraka pri gibanju ne
upoštevaj, razen če je v besedilu naloge navedeno drugače.
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3.1 Prva naloga
Na skici so trije klanci z enakim naklonom, a z različnimi višinami. Na vrh
vsakega klanca damo klado. Vse tri klade so enake, sila trenja med klado in
klancem je za vse klade enaka in je manjša od dinamične komponente sile
teže. Vse tri klade sočasno spustimo, da zdrsnejo po klancu. Katera izmed
spodnjih trditev je pravilna?
i. Na dnu klanca bo imela največjo hitrost klada na klancu A, ki bo tudi prva prišla
do dna.
ii. Na dnu klanca bo imela največjo hitrost klada na klancu A, a klada na klancu C
bo prva prišla do dna.
iii. Na dnu klanca bo imela največjo hitrost klada na klancu C, ki bo tudi prva prišla
do dna.
iv. Na dnu klanca bodo imele vse klade enako hitrost in bodo istočasno prišle do
dna.
v. Na dnu klanca bodo imele klade različne hitrosti, a bodo istočasno prišle do
dna.
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Graf 2: Histogram odgovorov na prvo nalogo.

Pravilen odgovor ii je v obeh preizkusih izbralo 68 dijakov. Od tega je 55 dijakov obakrat
izbralo pravilen odgovor. Nekaj dijakov si je pri razmisleku pomagalo z narisano navpično
črto skozi iztek klanca C in si s tem določilo lege, do katerih je gibanje klad po klancih enako
oziroma za gibanje vse klade porabijo enak čas. Nato so glede na preostale dolžine klancev
sklepali na končne hitrosti klad ob izteku klancev. Naloga pokaže dvoje. Prvič, dijaki to
preprosto konceptualno nalogo s togim telesom uspešno rešijo (83 % oziroma 86 % dijakov
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na vsakem od preizkusov), kar pomeni dobro praktično znanje oziroma uporaba znanja na
konkretnem primeru. Po drugi strani je le 55 dijakov v dveh preverjanjih zapored izbralo isti
pravilni odgovor, kar pomeni 80 % vseh pravilnih odgovorov. To pomeni, da je kljub
podobni porazdelitvi odgovorov v obeh preverjanjih med dijaki precej kolebanja, saj se jih je
znaten del premislil in so v drugem preverjanju odgovorili napačno, čeprav so v prvem
preverjanju odgovorili pravilno. To nas predvsem opominja, da se rezultati preverjanja
lahko znatno spremenijo, če enak preizkus rešujejo dvakrat, kar nadalje pomeni, da
moramo biti pri sklepanju o spremenjenem znanju skupine na podlagi spremenjene
uspešnosti pri določeni nalogi nadvse konservativni. Le kadar je sprememba res velika in
tudi analiza spreminjanja odgovorov posameznih dijakov kaže sistematične spremembe,
lahko sklepamo, da so dijaki med preverjanjema morda spremenili določen način
razmišljanja.

3.2 Druga naloga
Na 75 m dolgem odseku proge s konstantnim naklonom ima smukač z maso 80 kg
konstantno hitrost 25 m/s. S približno kolikšno povprečno skupno močjo delujeta trenje in
upor na smučarja, če se na opazovanem odseku višina proge spremeni za 30 m?
i. 8000 W.
ii. 6400 W.
iii. 4000 W.
iv. 300 W.
v. Ni dovolj podatkov.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
i

ii

iii

iv

v

x

Graf 3: Histogram odgovorov na drugo nalogo.

Vprašanje je zahtevalo več izračunov. Iz dolžine proge in hitrosti smučarja je bilo potrebno
določiti čas, ki ga smučar porabi med opazovanjem
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.

(35)

Povprečno moč trenja in upora dobimo iz spremembe potencialne energije smučarja, ki je
enaka opravljenemu delu sile upora in trenje, ter časom opazovanja smučarja.
̅

⁄

(36)

Opazimo, da je večina dijakov približno enako izbirali med odgovori ii, iii, in iv. Od tega je 21
dijakov izbralo enak odgovor v obeh preizkusih. Ni pa bilo dijaka, ki bi obakrat izbral pravilni
odgovor i. Čeprav se je število pravilnih odgovorov i v drugem preverjanju povečalo glede
na prvo preverjanje, je zastavljeno vprašanje za večino dijakov težko, saj je med vsemi
vprašanji zbralo najmanj pravilnih odgovorov. Da je vprašanje zelo težko nakazuje tudi
dejstvo, da je nalogo med vsemi nalogami v vprašalniku neodgovorjeno pustilo največ
dijakov.
Nekaj dijakov je zapisalo, da je ocena skupne moči upora in trenja enaka produktu mase
smučarja m in dolžine opazovanega dela strmine

, kar jim je dalo vrednosti 6000. Ker

naloga sprašuje po oceni moči upora so nato izbrali odgovor 6400 W (ii).
Številsko vrednost odgovora iv (300) se dobi kot produkt višinske razlike na opazovanem
odseku

in težnega pospeška. Vrednost je tudi najmanjša izmed ponujenih vrednosti.

Dijaki so vrednost 300 verjetno izbrali po razmisleku, da mora biti vrednost upora majhna,
če ga v veliko primerih zanemarimo.
Analizo naloge lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je naloga strukturirana v smislu, da je do
končnega rezultata potrebno priti v več korakih in jih navodilo naloge ne usmerja od koraka
do koraka. Na splošno se izkazuje, da so take naloge zelo slabo rešene *24], ne glede na
vsebino, ki jo preverjajo. Da so trije rezultati izbrani približno enako pogosto nakazuje, da so
dijaki morda tudi ugibali, pri tem pa izločili prvi in zadnji odgovor kot preveč ekstremna, da
bi lahko bila pravilna.
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3.3 Tretja naloga
Na vrhu klanca z višino 100 cm miruje klada z maso 200 g. Klada drsi po klancu navzdol in
ima na sredini klanca le četrtino kinetične energije, ki bi jo imela, če bi ne bilo trenja. Koliko
dela je potrebno opraviti na kladi, da bo imela na dnu klanca kinetično energijo, ki bi jo
imela, če med klado in klancem ne bi bilo trenja? Zračni upor je zanemarljiv.
i. 0,75 J.
ii. 1,25 J.
iii. 1,50 J.
iv. 2,00 J.
v. Ni mogoče določiti.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
i

ii

iii

iv

v

x

Graf 4: Histogram odgovorov na tretjo nalogo.

Med spuščanjem klade od začetka do polovice klanca se je kladi spremenila potencialna
energija za 1,0 J. Od vrednosti spremembe potencialne energije je kinetična energija klade
enaka četrtini, kar pomeni, da je kinetična energija klade na polovici klanca enaka 0,25 J.
Razlika med spremembo potencialno energije ter kinetične energije klade je opravljeno
delo sile trenje na polovici poti po klancu, kar znaša 0,75 J. Na spodnji polovici klanca je delo
sile trenje enako kot na zgornji polovici. Tako je delo sile trenja pri gibanju klade po celotni
dolžini klanca 1,5 J. Posledično je potrebno vložiti 1,50 J dela, da bo klada imela na koncu
klanca enako mehansko energijo, kot jo ima na vrhu klanca.
Največkrat so dijaki izbrali nepravilni odgovor iv, ki je vrednost spremembe potencialne
energije klade na celotnem klancu (2,0 J), kar se da enostavno izračunati iz podanih
podatkov v besedilu naloge. Pri izbiri odgovora ti dijaki niso upoštevali, da ima klada na dnu
klanca kljub trenju nekaj mehanske energije tudi v obliki kinetične energije.
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Izbiri 0,75 J (i), kar je delo sile trenja na polovici klanca, ter 1,25 J (ii), kar je vsota
spremembe potencialne energije in kinetične energije na polovici poti klade, sta v drugem
preizkusu zbrali polovico izbir, ki so jih dijaki naredili v prvem preizkusu. Polovica dijakov, ki
je namesto odgovora i pri prvem preizkusu izbrala pravilen odgovora iii pri drugem
reševanju preizkusa, je verjetno pri prvem reševanju spregledala, da naloga sprašuje o delu
sile trenja na celotnem klancu in ne na polovici klanca, kjer je podana vrednost kinetične
energije glede na spremembo potencialne energije. Sedem dijakov je odgovor iv pri prvem
preizkusu zamenjalo z izbiro odgovora iii pri drugem preizkusu, kar verjetno pomeni, da so
pri prvem reševanju spregledali ostanek četrtine kinetične energije klade na polovici klanca
in so to pri drugem reševanju popravili.
Sprememba porazdelitve odgovorov med prvim in drugim reševanjem kaže, da dijaki precej
spreminjajo svoje mnenje, a žal izbirajo tiste odgovore, ki so računsko enostavno izračunljivi
iz podatkov, ne glede na fizikalno upravičenost izbire.

45

Preizkus

3.4 Četrta naloga
Sila lepenja je sila, ki deluje med površinama dveh teles, ki se dotikata, kadar se eno glede
na drugo ne gibljeta. Katera izjava spodaj je pravilna?
a. Ker sila lepenja deluje samo, kadar ni relativnega gibanja med stičnima površinama,
ne more opravljati dela.
b. Sila lepenja je vedno pravokotna na premike teles, ki se dotikata, zato ne opravlja
dela na nobeno od teles.
c. Sila lepenja med stičnima površinama dveh teles lahko opravi delo na enem ali
drugem telesu, če se eno ali drugo telo premakne v smeri sile lepenja.
i. Izjava a.
ii. Izjava b.
iii. Izjava c.
iv. Izjavi a in b.
v. Izjavi b in c.
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Graf 5: Histogram odgovorov na četrto nalogo.

Pravilni odgovor je izjava c oziroma odgovor iii. Pri prvem preizkusu je tretjina dijakov
izbrala pravilni odgovor iii. Tretjina teh dijakov (11/35) je nato pri drugem preizkusu izbrala
odgovor i. Le pet dijakov je pravilno izbiro iii izbralo pri obeh preizkusih. Da se je število
odgovorov i tako povečalo pri drugem preizkusu je mogoče posledica napačne posplošitve
razmisleka, da sila lepenja med pnevmatikama in podlago pri kotaljenju kolesa po podlagi
brez podrsavanja na kolo ne opravi dela, saj se njeno prijemališče ne premike.
Poleg spremembe pogostosti odgovorov i in iii, ki jo pojasni napačna posplošitev poskusa s
kolesom, ki s ga dijaki obravnavali med obema preverjanjema, je zanimivo opaziti, da se
pogostost ostalih izbir ne spremeni opazno. Posebej odločitev približno osmine dijakov za
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odgovor v, ki pravi, da sta pravilni izjavi b in c, je nekoliko presenetljiva, saj sta ti dve izjavi
med seboj nasprotujoči, ena pravi, da lepenje nikoli ne opravlja dela, druga pravi, da pod
določenimi pogoji lepenje lahko opravi delo, torej obe sočasno ne moreta biti pravilni.
Funkcionalna bralna pismenost brez vsakega znanja fizike bi morala zadoščati, da dijak
ugotovi, da odgovor v ne more biti pravilen.
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3.5 Peta naloga
Andrej ima eno stopalo na rolki in se z drugim stopalom odriva od
vodoravnih tal, da se pelje z rolko. Katera sila opravi delo na rolki?
i. Sila lepenja med stopalom in rolko.
ii. Sila lepenja med stopalom in tlemi.
iii. Sila teže rolke in Andreja.
iv. Sila lepenja med kolesi rolke in tlemi.
v. Prijemališče nobene od sil, ki delujejo na rolko, se ne premakne v smeri gibanja
rolke, zato nobena od teh sil ne opravlja dela na rolki.
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Graf 6: Histogram odgovorov za peto nalogo.

Pri tej nalogi je večina dijakov izločili silo teže (odgovor iii) kot možen pravilni odgovor. Teža
je pravokotna na premik telesa in zato ne opravi dela na rolki. So pa imeli dijaki težave pri
izbiri sile lepenja, ki opravi delo na rolki. Pri prvem preizkusu se je največ dijakov odločilo za
silo lepenja med stopalom in rolko (odgovor i), kar je tudi pravilni odgovor. Pri drugem
preizkusu je skoraj polovica dijakov izbrala, da na rolko delo opravi sila lepenja med
stopalom Andreja in rolko (odgovor ii). Izbira je verjetno posledica razmisleka, da če sile
lepenja med stopalom in tlemi ni, potem tudi rolke ni mogoče premakniti, saj Andrej vlaga
svojo energijo za premik sebe in rolke. V obeh preizkusih je odgovor ii ostal izbira devetih
dijakov. Dijaki, ki so pri prvem preizkusu izbrali napačen odgovor iv, so se v drugem
preizkusu odločili za drugačen odgovor, kar osem dijakov za odgovor ii.
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3.6 Šesta naloga
Pri vožnji z motornimi vozili se kolesa kotalijo po podlagi, pri čemer med kolesom in podlago
deluje sila, ki jo sestavljata sila lepenja ter normalna komponenta sile podlage. Katera izjava
o delu sile lepenja drži?
i. Sila lepenja ne opravlja dela na vozilu, ker se prijemališče sile ne premika.
ii. Sila lepenja opravlja pozitivno delo na vozilo, ker se premika njeno prijemališče
v smeri gibanja vozila.
iii. Sila lepenja opravlja negativno delo na vozilo, ker se premika njeno
prijemališče v nasprotni smeri gibanja vozila.
iv. Sila lepenja opravlja negativno delo na vozilo, ker se premika njeno
prijemališče v smeri gibanja vozila.
v. Sila lepenja opravlja pozitivno delo na vozilo, ker se premika njeno prijemališče
v nasprotni smeri gibanja vozila.
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Graf 7: Histogram odgovorov za šesto nalogo.

Sila lepenja med pnevmatiko in podlago pri vožnji ne opravlja dela, saj se njeno prijemališče
ne premika (odgovor i). Majhno povečanje izbire odgovora i pri drugem preverjanju bi
mogoče lahko bila posledica obravnave kolesa in kolesarja pri uri, kjer smo poudarili, da se
prijemališče sile lepenja sicer spreminja, a ne premika. Sicer sta v obeh preizkusih najbolj
zastopana odgovora ii in iii, ki sta povezana z definicijo dela sile na neko telo glede na smer
premika prijemališča sile. Pri pospeševanju vozila je sila lepenja na pogonskih kolesih
usmerjena v smer premika. Enako usmerjenost so dijaki verjetno napačno povezali s
pozitivnim delom, kar je verjetno vzrok večje izbire odgovora ii od odgovora iii. Videti je, da
izvedba poskusa s kolesom in kolesarjem dijakov ni usmerila tako, kot bi si želeli, pravilnih

49

Preizkus
odgovorov je sicer ščepec več, a glavni premik se je zgodil z odgovora ii na odgovor iv. Oba
ta dva odgovora sta napačna in napačna približno na enak način kot preostali napačni
odgovori, zato je težko pripisati povečanju pravilnih odgovorov kaj več kot slučajno
spremembo, saj je to povečanje manjše od prerazporeditve med omenjenima nepravilnima
odgovoroma. Vse kaže, da je potrebno prvo in drugo preverjanje obravnavati kot dve
neodvisni meritvi in ne kot dve zaporedni meritvi, iz katerih bi lahko izmerili neko
spremembo razumevanja.
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3.7 Sedma naloga
Pri vožnji z motornimi vozili se kolesa kotalijo po podlagi pri čemer med kolesom in podlago
deluje sila podlage, ki jo sestavljata sila lepenja ter normalna komponenta sile podlage.
Katera izjava o delu normalne komponente sile podlage drži?
i. Normalna komponenta sile podlage ne opravlja dela na vozilu, ker se
prijemališče sile ne premika.
ii. Normalna komponenta sile podlage opravlja pozitivno delo na vozilo, ker se
premika njeno prijemališče v smeri gibanja vozila.
iii. Normalna komponenta sile podlage opravlja negativno delo na vozilo, ker se
premika njeno prijemališče v nasprotni smeri gibanja vozila.
iv. Normalna komponenta sile podlage opravlja negativno delo na vozilo, ker se
premika njeno prijemališče v smeri gibanja vozila.
v. Normalna komponenta sile podlage opravlja pozitivno delo na vozilo, ker se
premika njeno prijemališče v nasprotni smeri gibanja vozila.
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Graf 8: Histogram odgovorov za sedmo nalogo.

Sila podlage se ne premika, čeprav se kolesa premikajo po podlagi (odgovor i) ter s tem
spreminjajo lego prijemališča normalne sile podlage. Pri izbiri so dijaki izločili odgovor v, iz
česar lahko sklepamo, da se zavedajo, da premik prijemališča sile v nasprotni smeri sile
pomeni negativno opravljeno delo na telo in ne pozitivno, kot je navedeno v odgovoru v.
Ostali odgovori so pri obeh preizkusih podobno izbrani, kar pomeni, da so jih dijaki verjetno
izbirali naključno. To nam potrdi tudi dejstvo, da je le 14 dijakov pri obeh preverjanjih
izbralo enak odgovor.
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Presenetljivo je, da so dijaki tako pogosto izbirali odgovore ii, iii in iv, tudi zato, ker je v vseh
odgovorih od ii do v smer sile pravokotna na smer gibanja vozila in bi že iz tega razloga delo
moralo biti nič, tudi če bi premik vozila pomenil premik prijemališča sile.
3.7.1

Analiza nalog 6 in 7:

Pri nalogah 6 in 7 smo spraševali po delu komponente sile podlage (lepenje ali normala
sila). Večina dijakov je izbrala odgovora ii in iii, ki sta videti smiselno povezana z definicijo
dela sile: "Če se sili premakne prijemališče v smeri sile potem opravi pozitivno delo na telo,
če se sili premakne prijemališče v nasprotni smeri opravi negativno delo". Videti je, da
dijaki zelo površno preberejo ponujene trditve in se zelo hitro odločijo na podlagi tistega,
kar se jim sliši najbolj pravilno, ne da bi zares premislili, kaj so prebrali. Morda je večja
uspešnost pri 7. nalogi kakor pri 6. povezana vendarle tudi s tem, da je normalna
komponenta podlage pravokotna na premik vozila, sila lepenja pa je vzporedna s smerjo
premika vozila.
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3.8 Osma naloga
Voziček, ki je brez trenja gibljiv po vodoravni podlagi, je z lahko
vrvico preko lahkega škripca povezan z utežjo kot prikazuje slika.
Voziček držimo na oddaljenosti d = 40 cm od škripca. Utež je od
tal dvignjena za h = 20 cm. Katera izmed izjav spodaj je pravilna
za prvih s = 10 cm prepotovane poti, ko voziček spustimo?
a. Delo sile vrvice na utež je pozitivno.
b. Delo sile vrvice na voziček je pozitivno.
c. Telesi mirujeta tudi, ko voziček spustimo, zato sila vrvice ne opravi dela na nobeno od
teles.
i. Samo izjava a.
ii. Samo izjava b.
iii. Samo izjava c.
iv. Izjavi a in b.
v. Izjavi b in c.
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Graf 9: Histogram odgovorov na osmo nalogo.

Opazimo, da je zelo malo dijakov izbralo odgovora iii ter v, ki vsebujta izjavo c. Dijaki imajo
namreč osebno izkušnjo s primerov, saj so podoben eksperiment izvedli samostojno pri
eksperimentalnih vajah preteklo šolsko leto.
Večina dijakov je izbrala odgovora ii ali iv, ki vsebujeta pravilno izjavo b. Tretjina dijakov je
izbrala odgovora i (izjava a) ter iv (izjava a in b), ki vsebujeta izjavo a, torej da je sila vrvice
opravila pozitivno delo na utež, kar je napačno. Dijaki so mogoče zamenjali silo vrvice na
voziček s silo vrvice na utež, ki imata glede na premike teles, na katere delujeta, različni
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usmerjenosti, ali pa so povečanje kinetične energije uteži in vozička povezali s pozitivnim
delom, ki povečuje energijo opazovanega telesa.
Tisti dijaki, ki so v prvem preizkusu izbrali odgovor iv (izjavi a in b hkrati), so skoraj v
polovici primerov v drugem preverjanju zbrali pravilen odgovor ii (izjava b). Tretjina dijakov,
ki so v prvem preizkusu izbrali odgovor ii (izjava b), so v drugem preizkusu izbrali odgovor iv
(izjavi a in b).
Neodločenost dijakov glede pravilnosti izjave a kaže, da bodisi ne preberejo natančno
besedila naloge in izjav, o katerih se odločajo, bodisi da jim ni jasno, kdaj je delo neke sile
pozitivno in kdaj negativno. Mogoče je njihova napačna izbira posledica povezovanje dela s
pospeškom, saj se obema telesoma v opisanem poskusu hitrost povečuje. Vsekakor
relativno velik delež pravilnih odgovor pri tej nalogi kaže, da dijaki na preprostih primerih
vendarle vedo, kdaj je delo opravljeno in kakšne predznaka je glede na relativno smer sile in
premika prijemališča sile.

3.9 Deveta naloga
Voziček, ki je brez trenja gibljiv po vodoravni podlagi, je z lahko
vrvico preko lahkega škripca povezan z utežjo kot prikazuje
slika. Voziček držimo na oddaljenosti d = 40 cm od škripca. Utež
je od tal dvignjena za h = 20 cm. Katera izmed izjav o delu sile vrvice na voziček je pravilna
za prvih s = 10 cm prepotovane poti, ko voziček spustimo?
i.

Delo sile vrvice ΔA(Δs) se na enoto prevožene poti Δs poveča enako za vsak del
prevožene poti Δs na vsej poti vozička.

ii.

Delo sile vrvice ΔA(Δt) se na enoto časa Δt poveča enako za vsak časovni
interval Δt na vsej poti vozička.
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iii.

Delo sile vrvice je neodvisno od velikosti sile vrvice.

iv.

Delo sile vrvice je negativno.

v.

Nič od naštetega.
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Graf 10: Histogram odgovorov na deveto nalogo.

Večina dijakov se ni odločila za odgovora iii ter iv, kar je pričakovano glede na odgovore pri
nalogi 8, ko se je večina odločila, da je delo vrvice na voziček pozitivno ter pri nalogi 10, ko
se je večina odločila, da je razporeditev mase ter z njo povezana sila v vrvici pomembna za
kinetično energijo vozička.
Med izbranimi odgovori sta najbolj zastopana pravilni odgovor i ter napačni odgovor ii.
Dijaki se torej zavedajo, da je delo povezano s spremembami, saj je delo sile odvisno od
premika prijemališča sile, ne ločijo pa tako dobro, kaj pomeni enaka sprememba poti Δs ter
z njo povezano opravljeno delo in kaj pomeni za opravljeno delo enak opazovan časovni
interval Δt, oboje, kadar voziček pospešuje. Videti je, da so se nekako (pol na pol) poskusili
odločiti med tem, v katerem primeru je delo na enoto bodisi poti ali časa ves čas enako.
Tudi med preostalima vsebinskima odgovoroma iii in iv so se odločali približno pol na pol,
kar ni presenetljivo, saj sta odgovora na podoben način nepravilna in med njima ni
odločujoče razlike v smiselnosti, ki bi dijakom lahko služila pri odločanju, kateri je bolj
verjetno pravilen ali napačen.

3.10 Deseta naloga
Voziček, ki je brez trenja gibljiv po vodoravni podlagi,
povežemo preko lahkega škripca z lahko vrvico na utež kot
prikazuje slika. Utež je sestavljena iz več delov, ki jih lahko
premikamo med krajiščem vrvice in vozičkom tako, da se
skupna masa vozička in uteži ne spreminja. Za različne porazdelitve mase med utež in
voziček ponavljamo naslednji poskus. Voziček držimo, da miruje, in ga v nekem trenutku
spustimo. V katerem od primerov spodaj doseže voziček po enaki prepotovani razdalji
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največjo končno hitrost, če pri nobenem od primerov utež med gibanjem vozička ne pade
na tla?
i. Ko je največ mase na vozičku, saj pospeševanje traja največ časa in bo zato
končna hitrost največja.
ii. Ko je razmerje mase vozička in mase uteži enako 1, saj se v tem primeru
končna hitrost vozička enaka polovici končne hitrosti uteži.
iii. Končna hitrost vozička ni odvisna od razporeditve mase in je v vseh primerih
enaka.
iv. Ko je masa vozička najmanjša in masa uteži največja, saj se takrat največ
potencialne energije uteži pretvori v kinetično energijo vozička.
v. O največji končni hitrosti ni mogoče sklepati samo iz razporeditve mase med
vozičkom in utežjo.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
i

ii

iii

iv

v

x

Graf 11: Histogram odgovorov za deseto nalogo.

Pri obeh preverjanjih je več kot polovica dijakov izbrala pravilni odgovor iv. Od tega je 31
dijakov svojo pravilno odločitev izbralo pri obeh preverjanjih. Opisan eksperiment so dijaki
obravnavali pri eksperimentalnih vajah v preteklem šolskem letu, pri obravnavi II
Newtonovega zakona. Dijaki so opisano gibanje lahko povezali z lastnimi izkušnjami, kar je
privedlo do večje izbire pravilnega odgovora. Kot pri 1. nalogi lahko ugotovimo, da dijaki
preproste naloge, ki jih lahko povežejo z vsakdanjimi izkušnjami, rešujejo uspešneje od
takih, kjer je potrebno ali znanje uporabiti v neki novi situaciji ali je naloga strukturirana.
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3.10.1 Analiza nalog 8, 9 in 10, ki vsebujejo voziček na vodoravni podlagi in
vodoravne sile.
Naloga 8, 9 ter 10 vsebujejo gibanje vozička po vodoravni podlagi zaradi viseče uteži
povezane z vrvico preko škripca. Pri obeh preverjanjih je pravilen odgovor na naloge 8, 9,10
izbrala vsaj tretjina dijakov.
Večjo izbiro pravilnih odgovorov mogoče lahko pripišemo eksperimentu opisanem v nalogi
10, ki so ga dijaki samostojno izvedli pri eksperimentalnih vajah v drugem letniku, ko smo
obravnavali enakomerno pospešeno gibanje in II Newtonov zakon. Nalogi 8 in 9 sta namreč
samo en primer razporeditve mas med vozičkom in visečo utežjo kot je opisano v nalogi 10.
Pri opisanem poskusu so dijaki na samostojnih vajah merili čas gibanja, da je voziček pri
pospeševanju prevozil določeno pot, ter opazovali odvisnost pospeška teles od razporeditve
mase med utežjo in vozičkom.
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3.11 Enajsta naloga
Leon hodi po stopnicah z enakomerno hitrostjo. Pri hoji se z eno nogo dotika
mirujoče stopnice ter se od nje odrine v smeri gibanja. Opazovani sistem je
Leon. Katera izjava, o delu sile stopnice na Leona pri hoji po stopnicah drži?
i. Normalna sila podlage opravi na Leonu pozitivno delo, ki je večje kot znaša
sprememba mehanske energije Leona.
ii. Normalna sila podlage opravi na Leonu pozitivno delo, ki je enako spremembi
mehanske energije Leona.
iii. Normalna sila podlage omogoča Leonu, da spremeni svojo mehansko energijo,
vendar ne opravi dela na Leonu.
iv. Normalna sila podlage opravi na Leonu negativno delo, ki je večje kot je
sprememba mehanske energije Leona.
v. Normalna sila podlage opravi na Leonu negativno delo, ki je manjše kot je
sprememba mehanske energije Leona.
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Graf 12: Histogram odgovorov na enajsto nalogo.

Normalna sila podlage ne opravlja dela na Leonu, saj se ji prijemališče ne premakne. Pravilni
odgovor iii je v obeh preizkusih imel največje število izbir, vendar ne izstopa med izbirami
drugih odgovorov. Najmanj izbir sta imela odgovora iv in v, kjer naj bi normalna sila podlage
opravila negativno delo na Leona, kar je v nasprotju z razmislekom, da se Leon giblje
navzgor in je normalna sila usmerjena navzgor, torej je zaradi iste usmerjenosti delo sile
lahko le pozitivno. Ne glede na relativno majhno pogostost izbire pravilnega odgovora je
nekoliko v uteho dejstvo, da je velika večina dijakov izbirala med prvimi tremi odgovori, ki
so vsi vsaj energijsko gledano smiselni – Leonu se veča potencialna energija in zato mora
neka sila (ki ni teža, ker je delo te vključeno v energijsko obravnavo preko potencialne
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energije) opraviti nanj pozitivno delo. Očitno se več dijakov odloča za idealiziran opis, da je
delo enako spremembi potencialne energije, in ne za realističen opis, da je opravljeno delo
verjetno večje, ker gre vedno nekaj dela iz sistema v obliki take ali drugačne oblike energije
ali toplote.
Večina dijakov je v prvem preizkusu izbrala odgovora i in ii, kjer normalna sila podlage
opravi pozitivno delo na Leona. Pozitivno delo je dijakom verjetno smiselna izbira, ker sta
smer gibanja in smer sile enaki, kar pri premiku prijemališča sile pomeni pozitivno
opravljeno delo. Razmislek, da enaka usmerjenost sile in smeri gibanja še ne pomeni
opravljenega dela ampak se mora za pozitivno opravljeno delo premakniti prijemališče sile,
je po poskusu s kolesom in kolesarjem verjetno naredilo 13 dijakov, ki so v prvem
preverjanju izbrali odgovora i ali ii, saj so v drugem preverjanju izbrali pravilen odgovor iii.
Glede na spremembe porazdelitev pri drugih nalogah moramo ostati realni in ugotoviti, da
med obema preverjanjema ni opaznih razlik, tista malenkostna sprememba, ki jo opazimo,
pa je bolj v smislu premika od realističnega opisa (i, delo malo večje od spremembe
energije) k idealiziranemu premiku (ii, delo enako spremembi energije).

3.12 Dvanajsta naloga
Leon hodi po stopnicah navzgor z enakomerno hitrostjo. Pri hoji se z eno nogo dotika
mirujoče stopnice ter se od nje odrine v smeri gibanja. Opazovani sistem je Leon. Katera
izjava o delu sile teže na Leona pri hoji po stopnicah drži?
i. Teža na Leonu opravi negativno delo, ker se njeno prijemališče premika v smeri
sile teže.
ii. Teža na Leonu opravi pozitivno delo, ker se njeno prijemališče premika v smeri
sile teže.
iii. Teža na Leonu opravi pozitivno delo, ker se njeno prijemališče premika v
nasprotni smeri sile teže.
iv. Teža na Leonu opravi negativno delo, ker se njeno prijemališče premika v
nasprotni smeri sile teže.
v. Teža na Leonu ne opravi dela med hojo po stopnicah.
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Graf 13: Histogram odgovorov na dvanajsto nalogo.

Med hojo po stopnica navzgor teža na Leona opravi negativno delo, saj se premika
prijemališče sile teže v nasprotni smer kot je usmerjena sila teže. Pravilni odgovor iv je sicer
izbralo največ dijakov, a ne znatno večkrat kot ostale odgovore. Najmanj dijakov se je
odločilo, da pri hoji po stopnicah teža ne opravlja dela, kar trdi izjava v odgovoru v. To je
verjetno povezano z izkušnjo, da se je za hojo po stopnicah navzgor potrebno potruditi.
3.12.1 Analiza naloge 11 in 12
Pri obeh nalogah so dijaki največkrat izbrali pravilni odgovor, vendar ne izrazito večkrat kot
ostale odgovore.
Število izbir je pri nalogah, kjer so odgovori povezani s smerjo gibanja prijemališča sile in
smerjo sile podobno razporejeni. Pri nalogah 4, 6, 7, 12 so odgovori razpršeni med več
odgovorov, kar morda nakazuje, da dijaki ne preberejo najprej vseh odgovorov in se nato
med njimi odločijo za pravilni odgovor, ampak del besedila, ki ga preberejo v katerem od
ponujenih odgovorov, prepoznajo kot pravilnega, in na podlagi tega izberejo tisti odgovor.
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4 Delo v paru
Da bi analizirali razmišljanje dijakov oziroma njihovo razumevanje konceptov dela in
energije, smo se odločili, da izvedemo študijo primera. Izbrali smo opazovanje dela para
dijakov med opisovanjem dogajanja v primernem poskusu, ki osvetljuje razumevanje
konceptov dela, energije ter opazovanega sistema. Odločili smo se, da vsak izbran poskus
opazujemo dvakrat, zato smo k sodelovanju povabili dva para dijakov. Par sta sestavljala
sošolca iz istega razreda, vsak par je bil iz drugega razreda. K sodelovanju smo povabili
dijake, ki so bili v prvem reševanju preizkusa po uspešnosti približno na sredini med svojimi
sošolci. Izbrana dva poskusa, ki ju je obravnaval vsak par, sta poskus skok skokca ter poskus
enakomerna vožnja vozička s pogonom na elektromotor. V nadaljevanju bomo para dijakov
ločili tako, da ju poimenujemo par AB in par CD, kjer črke pomenijo oznako dijaka v
transkriptu zvočnega zapisa opazovanja dela dijakov. Kot svoj prvi poskus je par AB
opazoval skok skokca, par CD pa enakomerno vožnjo vozička. Sledila je obravnava poskusa
vožnje kolesarja po vodoravni in nagnjeni podlagi, ki smo jo izvedli frontalno v vseh
sodelujočih razredih v raziskavi. Nato sta para dijakov zamenjala vlogi in je par AB opazoval
enakomerno vožnjo vozička in par CD skok skokca. Tako sta oba para dijakov opazovala in
poskušala opisati oba izbrana poskusa.
Predvideli smo, da bodo dijaki za opis poskusa potrebovali največ 45 minut. Na začetku je
vsak par dobil pisna navodila za obravnavani poskus (učni listi, priloga 7.1.1 ter 7.1.3). Par
dijakov je potem samostojno v medsebojni komunikacijo sledil navodilom ter opisal poskus
z vidika dela in energije za opazovani sistem po lastni izbiri. Po približno desetih minutah je
par dijakov dobil še bolj usmerjena navodila (učni listi, priloga 7.1.2 ter 7.1.4), ki so jih bolj
sistematično vodila skozi poskus in jih usmerjala k izbiri različnih opazovanih sistemov,
podobno kot je opisano v poglavju 2. Dijakom smo bili v času opazovanja na razpolago za
pojasnila glede navodil na učnih listih. Dijaki so bili na začetku pozvani, da razmisleke ob
opazovanju izgovarjajo, da bi jih lahko posneli in analizirali. Ker so bili dijaki, predvsem par
AB, med opazovanjem redkobesedni, smo do razmislekov poskusili priti z dodatnimi
vprašanji med opazovanjem, pri čemer smo se zavedali, da s tem vplivamo na potek
razmišljanja dijakov.
Odgovore dijakov, ki so jih dijaki napisali na za to predviden prostor v učnih listih, kot slike
vključujemo v nalogo eno zraven druge in sicer je vsakič odgovor para, ki je prvi reševal
izbran poskus, postavljen na levo (črno-bela slika), odgovor para, ki je poskus opazoval po

61

Delo v paru
frontalni obravnavi kolesarja v razredu, pa na desno (barvana slika). Z vzporedno
postavitvijo slik odgovorov želimo poenostaviti primerjanje odgovorov pri obeh opisih
poskusov.

4.1 skok skokca
Prvo opazovanje poskusa skok skokca sta izvedla učenca v paru AB (transkript 7.2.1). To je
bila tudi prva izvedba opazovanja parov. Pred opazovanjem poskusa skok skokca
(transkript 7.2.2) je par CD že opazoval poskus enakomerna vožnja vozička s pogonom na
elektromotor (transkript 7.2.3).
Oba para dijakov sta poskus začela z branjem učnih listov. Po večkratni sprožitvi skokca so
opis poskusa sestavljali z odgovarjanjem na zastavljena vprašanja v pisnih navodilih (7.1.1).
Oba para sta za opis posameznih faz skoka skokca izbrala opazovani sistem skokec-Zemlja.
To sklepamo posredno iz pogovora med dijaki v paru, saj pri opisu uporabljajo potencialno
energijo (T1 1 - T1 82, T2 1 - T2 51).
S pomočjo dodatnih učnih listov (7.1.2) analiziramo razumevanje dijakov o delu in energiji v
odvisnosti od opazovanega sistema.

a

b

c

d

Slika 28: Narisane sile na togi del skokca med stiskanjem, ki jih je narisal par dijakov AB (a) ter par dijakov CD (c).
Sile na prožni del skokca med stiskanjem na prožni del skokca, ki jih je narisal par dijakov AB (b) ter par dijakov
CD (d).

Pri risanju sil na togi oziroma prožni del skokca v fazi stiskanja so dijaki pravilno določili
smer sil na opazovano telo (Slika 28). Par AB je bil nenatančen pri upoštevanju velikosti sil in
njihovih prijemališč, saj so vse narisane sile približno enako velike (Slika 28a, 28b), kar je v
nasprotju z opisom počasnega gibanja skokca med stiskanjem, ko bi vsota sil na togi in na
prožni del skokca morala biti približno nič. Par CD je delno upošteval, da je dolžina
narisanega vektorja sorazmerna z velikostjo sile, kar se opazi predvsem pri narisanih silah za
prožni del skokca (Slika 28d).
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Pri opisu skoka skokca v poglavju dva smo ugotovili, da je delo sile roke

v vseh opisanih

sistemih pozitivno. Vprašanje na učnem listu (7.1.2) izrecno sprašuje, kaj lahko povedo o
delu sile roke na skokca. Oba para sta pravilno zapisala, da roka na skokcu opravi delo. Par
AB je do odgovoril prišel šele po krajšem razgovoru, saj sta dijaka na začetku mislila, da ju
vprašanje sprašuje po velikosti sile roke in ne po njenem delu (T1 91 –T1 110). Po razgovoru
je par AB zaključil, da se delo roke pretvori v prožnostno energijo skokca.
Naslednja naloga na učnem listu zahteva, da za fazo stiska narišejo odvisnosti posameznih
oblik energije sistema skokec. Da ne bi dijakov predhodno z navodili opozorili, da sistem
skokec nima potencialne energije, smo v navodilih podali prostor za štiri oblike energije in
sicer prožnostno

, kinetično

, potencialno

ter mehansko energijo

. Z dodano

vodoravno črto na grafih smo želeli dijake usmeriti k enakemu merilu pri risanju grafov.
Pričakovali smo, da bodo dijaki graf, namenjen prožnostni energiji
bodo vrisali vrednost nič. Za graf mehanske energijo
pustili prazen, ali pa vrisali vsoto grafov kinetične

, pustili prazen, ali pa

smo pričakovali, da bodo prostor
in prožnostne energije

.

Slika 29: Narisane odvisnosti oblike energije za sistem skokec v odvisnosti od višine skokca v fazi stiska par AB
(levo) ter par CD (desno) dijakov.

Pri pogledu na narisane grafe in pregledu pogovorov (T 1 111 – T 1 126, T2 57 – T2 71)
opazimo, da sta oba para predpostavila, da je v opazovanem sistemu tudi Zemlja, in je zato
smiselno risati graf potencialne energije. Tudi graf za mehansko energijo
narisala, a graf ni vsota grafov kinetične

in prožnostne energije

energije je pri obeh parih pravilen. Pri grafu kinetične energije

sta oba para

. Graf prožnostne
opazimo razliko med

paroma. Par AB je pravilno narisal vrednost nič, saj skokec med fazo stiska skoraj miruje.
Par CD je pri risanju grafa kinetične in potencialne energije verjetno razmišljal o ohranitvi
energije, če se potencialna povečuje potem se kinetična zmanjšuje (T2 65). Najprej sta
narisala graf kinetične energije in ga "obrnila" za potencialno energijo. (T2 57 – T2 71).
Sledi naloga, kjer morajo dijaki določiti sile na togi in na prožni del skokca med fazo odriva
(Slika 30). Dijaka v paru AB sta si pri določanju sil pomagala s silami pri fazi stiska (Slika 28a,
28b) (T1 127 – T1 133).
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a

b

c

d

Slika 30: Narisane sile na togi del skokca med odrivom, ki jih je narisal par dijakov AB (a) ter par dijakov CD (c).
Sila na prožni del skokca med odrivom na prožni del skokca, ki jih je narisal par dijakov AB (b) ter par dijakov CD
(d).

Pri pogledu na sile, ki jih je narisal par AB, opazimo, da sta dijaka pravilno določila sile na
togi in prožni del skokca (Slika 30a, 30b). Par CD je narisal samo sile, ki bi jih uporabili pri
sistemu skokec (Slika 30d) (T2 72 – T2 78).
Nato so učni listi spraševali dijake, katera sila omogoči odriv skokca. Pri analizi pogovora
med dijaki v paru in zapisov v navodilih lahko ugotovimo, da je par AB pravilno odgovoril na
vprašanje, ko je izbral silo podlage kot silo, ki omogoči odriv skokcu, ter odgovoril, da
podlaga na skokcu ne opravi dela med odrivom (T2 72 – T2 82). Dijaka v paru CD sta
odgovorila, da odriv omogoča prožnost, ki delo odda. Podan odgovor je povezan z
dejstvom, da se nedeformiran skokec od podlage ne odrine. V pogovoru je dijak sicer
pravilno določil silo podlage kot silo, ki omogoči odriv. Napačno pa je določil, da sila
podlage na skokcu med odrivom opravi delo (T2 72 – T2 82).
Na vprašanje ali med fazo odriva na skokcu katera sila opravi delo, je par AB odgovoril, da
sila upora, par CD pa da ne, torej da ni zunanje sile, ki bi na skokcu med fazo odriva opravila
delo. Opazimo, da sta oba para dijakov namesto opazovanega sistema skokec med fazo
odriva razmišljala o sistemu skokec-Zemlja, saj je teža skokca bila sila, ki smo jo pričakovali
kot pravilen odgovor na vprašanje.
Da se med fazo odriva spreminja oblika energije iz prožnostne v kinetično, sta odgovorila
oba para (T1 142, T2 84). Noben par ni odgovoril, da se energija skokca zmanjšuje zaradi
negativnega dela teže skokca med fazo odriva, kar nakazuje, da sta oba para verjetno
obravnavala opazovani sistem skokec-Zemlja. Druga možnost je, da sta fazo odriva
obravnavala kot tako "kratko", da dela teže sploh ni vredno omeniti oziroma je
zanemarljivo. Najbolj opazno je pretvarjanje prožnostne energije v kinetično, kar sta oba
para opazila.
V nadaljevanju učnih listov so dijaki risali grafe oblik energij za fazo odriva, podobno kot so
predhodno naredili za fazo stiska, a za časovno odvisnost (Slika 31).
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Slika 31: Narisane odvisnosti oblike energije za sistem skokec v odvisnosti od časa v fazi odriva para dijakov AB
(levo) ter para dijakov CD (desno).

Oba para sta pravilno določila, da se mehanska energija

sistema skokec-Zemlja ohranja

oziroma se malo zmanjša (T1 144 – T1 154, T2 86 – T2 94, T2 117 – T2 130). Da se kinetična
energija skokca med odrivom povečuje, sta z naraščajočim grafom povzela oba para, čeprav
pravilnih časovnih odvisnosti nista narisala. Podobno sta para narisala, da se prožnostna
energija med odrivom zmanjša.
V nadaljevanju so dijaki morali narisati sile na skokca v fazi leta pri gibanju skokca navzgor
ter navzdol (Slika 32).

a

b

c

d

Slika 32: Narisane sile na skokca med fazo leta pri gibanju navzgor, ki jih je narisal par dijakov AB (a) ter par
dijakov CD (c). Narisane sile na skokca med fazo leta pri gibanju navzdol, ki jih je narisal par dijakov AB (b) ter
par dijakov CD (d).

Pri ogledu narisanih sil na skokca opazimo, da so dijaki pravilno narisali sile teže, ki je v vseh
primerih usmerjena navzdol. Par AB je pravilno narisal tudi silo upora (Slika 32a, 32b), ki
spremeni smer v najvišji točki leta. Par CD je pri dvigu narisal silo prožnosti, ki naj bi skokca
pospeševala navzgor. Dodatna sila je verjetno povezana z napačnim razumevanjem
medsebojne povezave med hitrostjo (gibanje navzgor) in pospeškom (usmerjen navzdol v
smeri sile teže). Par CD sile upora ni risal.
Sledili sta vprašanji o mehanski energiji med fazo leta. Dijaki so fazo leta opisali z vidika
ohranitve mehanske energije, zaradi katere se energija zato med letom pretvarja iz
kinetične v potencialno in obratno. Tudi grafi oblik energij med letom (Slika 33) so pravilno
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narisani za sistem skokec-Zemlja, čeprav smo dijakom z nekaj vprašanji verjetno pomagali
do pravilnih oblik (T1 173 – T1 193, T2 104 – T2 116).

Slika 33: Narisane odvisnosti oblike energije za sistem skokec-Zemlja v odvisnosti od višine v fazi leta para AB
(levo) ter para CD (desno).

Opazimo, da so dijaki za opazovani sistem največkrat implicitno privzeli sistem skokecZemlja, čeprav je bilo napisano, da je opazovani sistem npr. skokec ali samo del skokca
(Slika 30d). Tako napako smo pričakovali, saj največ primerov pri obravnavi koncepta
ohranitve energije naredimo ravno v sistemu telo-Zemlja, posebej pogosti so primeri
navpičnega meta ali prostega pada, kjer se kinetična in potencialna energija pretvarjata ena
v drugo.
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4.2 Enakomerna vožnja vozička s pogonom na elektromotor
Dijaka para CD sta začela z opazovanjem poskusa tako, da sta v celoti prebrala navodila.
Nato sta izvedla poskus. Voziček sta dvakrat spustila po vodoravni podlagi. Nato je dijak C
dvignil eno stran podlage (ravne deske), da sta opazovala vožnjo vozička po nagnjeni
podlagi. Pri vožnji vozička po nagnjeni podlagi sta naklon povečevala postopoma, pri čemer
je bila med vožnjo vozička po podlagi vrednost naklona stalna. Naklon sta povečevala do
vrednosti, pri kateri je prišlo do spodrsavanja pnevmatik vozička ter posledično drsenja
vozička po nagnjeni podlagi navzdol. Sledilo je razmišljanje o nalogah, ki so bile kot pomoč
pri opisu podane na učnem listu (T3 1 – T3 25). Opis vožnje vozička sta strnila v: "Če imamo
vodoravno podlago, veliko ne moramo povedati. Motor dela, energija se porablja. Opazimo,
da je hitrost gibanja vozička enakomerna in je višja od hitrosti na klancu. Na klancu se
hitrost zmanjša in je tem manjša, čim višji je naklon. Pri nekem naklonu pa začno
pnevmatike spodrsavati in se voziček ne giblje več." (T3 25).
Dijaka para AB sta opazovanje začela različno. Dijak A je začel z branjem navodil. Dijak B je
najprej samostojno vključil voziček in tako opazoval, kakšna je vožnja vozička po vodoravni
ter nato tudi nagnjeni podlagi, nato se je pridružil dijaku A pri branju navodil. Po prebranih
navodilih sta skupaj opazovala vožnjo vozička po vodoravni in nato nagnjeni podlagi. Pri
nagnjeni podlagi sta naklon spreminjala med vožnjo vozička. Naklon sta spreminjala do te
mere, da je prišlo do zdrsa vozička oziroma gibanja vozička po nagnjeni podlagi navzdol.
Nato sta s pomočjo navodil naredila opis poskusa enakomerne vožnje vozička (T4 1 –
T4 48). Dijaka sta pri opisu izgube na pogonskem sistemu povezala z oddajanjem toplote v
okolico (T4 33), česar par CD ni upošteval.
S pomočjo dodatnih učnih listov (7.1.4) analiziramo razmišljanja dijakov o delu in energiji ob
reševanju nalog. Učni listi so dijake vodili k razmisleku o silah na voziček med vožnjo po
vodoravni podlagi (Slika 34).

Slika 34: Narisane sile na voziček pri vožnji po vodoravni podlagi, ki jih je narisal par dijakov CD (levo) ter par
dijakov AB (desno).
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Dijaki so pravilno določili silo teže in normalno silo podlage (Slika 34). Pri določanju sil v
smeri gibanja pa so imeli težave. Par CD je vodoravno gibanje vozička povezal s silo motorja.
Po medsebojnem pogovoru sta dijaka ugotovila, da motor preko pnevmatik vpliva na vožnjo
in je zato sila lepenja tista, ki jo je potrebno narisati v smeri gibanja. Iz enakomerne vožnje
vozička, ko je vsota sil na voziček nič, sta ugotovila, da mora v navpični smeri delovati tudi
podlaga (T3 26 – T3 44). Par AB je sile določil pravilno. Dijak A je usmeril silo lepenja v smer
gibanja, dijak B pa je dodal silo trenja, saj je vožnja vozička enakomerna (T4 54 – T4 55).
Oba para sta nato v naslednji nalogi učnega lista pravilno odgovorila, da sila lepenja
omogoča prenos dela motorčka za enakomerno vožnjo vozička.
V učnem listu sledi vprašanje o silah na pnevmatiko vozička, a ga bomo pri analizi izpustili,
saj smo z dodatnimi vprašanji dijake verjetno preveč vodili ter tako vplivali na njihovo
reševanje.
Za količine, ki vplivajo na enakomerno hitrost vozička, sta dijaka para CD izbrala silo lepenja,
upor, maso, motor ter baterijo (T3 59 – T3 61). Dijaka para AB sta izbrala samo silo lepenja
in maso (T4 78 – T4 80).
Sledilo je risanje časovnih grafov za oblike energij in sicer za prožnostno
potencialno

, mehansko energijo

ter opravljenega dela motorja

, kinetično

,

med vožnjo

vozička po vodoravni podlagi (Sliki 35 in 36).

Slika 35: Narisane oblike energij za vožnjo vozička po vodoravni podlagi, ki jih je narisal par dijakov CD.

Dijaka para CD nista imela težav pri določanju oblike časovne odvisnosti za oblike energij
vozička (Slika 35). Izbiro oblike grafa sta spremenila samo pri delu motorčka. Prva izbira dela
motorčka je bila namreč vodoravna premica (T3 75), kar je res za gibanje brez izgub.
Vrednost dela bi bila tedaj enaka samo začetni spremembi kinetične energije, česar pa v
opazovanju nismo obravnavali. Ker sta predhodno odgovorila, da je pri gibanju prisoten
upor (leva Slika 34), sta ob vprašanju ali je delovanje motor za gibanje potrebno, sklepala da
se mora delo motorčka povečevati, saj bi se v nasprotnem primeru voziček ustavil (T3 77 –
T3 79).
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Slika 36: Narisane časovne odvisnosti oblike energij W in dela motorja A za vožnjo vozička po vodoravni podlagi,
ki jih je narisal par dijakov AB.

Podobno sta brez težav določila oblike grafov dijak v paru AB (T4 81). Z utemeljitvijo dijaka
A, da je delo enako spremembi energije in je ta pri vožnji vozička stalna ter je zato delo
motorčka nič, se ni strinjal dijak B in je predlagal, da mora vsaj med pospeševanjem biti
različno od nič (T4 81 – T4 83). Ko upoštevata, da je pri vožnji vozička prisotno trenje
oziroma upor se odločita za poševno premico (Slika 36).
Pri določanju smeri sil na nagnjeni podlagi dijaki niso imeli težav (Slika 37). Ker v navodilu ni
bilo zapisano, da je velikost sile povezana z narisano dolžino sile, opazimo, da izstopa sila
upora ⃑ , ki je glede na ostale sile narisana s preveliko vrednostjo.

Slika 37: Narisane sile na voziček pri vožnji po nagnjeni podlagi, ki jih je narisal par dijakov CD (levo) ter par
dijakov AB (desno).

Sledila je naloga s časovnimi grafi oblik energij in sicer za prožnostno
potencialno

, mehansko energijo

ter opravljenega dela motorja

, kinetično

,

med vožnjo

vozička po nagnjeni podlagi (Sliki 38 in 39).

Slika 38: Narisane odvisnosti oblike energij W in dela motorja A od prepotovane razdalje s med vožnjo vozička
na nagnjeni podlagi, kot jih je narisal par dijakov CD.
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Slika 39: Narisane odvisnosti oblike energij W in dela motorja A od prepotovane razdalje s med vožnjo vozička
na nagnjeni podlagi, kot jih je narisal par dijakov AB.

Opazimo, da je pri obeh parih oblika prožnostne energije konstantna in sicer z vrednostjo
nič. Ker je hitrost vozička stalna, saj se giblje enakomerno, je graf kinetične energije stalen
po vrednosti (T4 89). Z vožnjo po vodoravni podlagi in spreminjanjem razdalje med
vozičkom in Zemljo, se povečuje potencialna energija, kar so dijaki tudi narisali
(T3 91,T4 89). Mehanska energija, ki je enaka vsoti kinetične, potencialne in prožnostne, se
spreminja kot se spreminja potencialna energija (T3 93). Obliko grafa za delo motorčka je
par CD povezal s predhodno narisanim grafom dela motorčka (Slika 35) (T3 97). Da delo
motorčka z razdaljo narašča sta dijaka iz para AB povezala s spremembo mehanske
energije, ki se povečuje, in zato vrisala enako strm graf, kot je graf mehanske energije
(T4 91).
Oba para sta pri opazovanju vožnje vozička po nagnjeni podlagi ugotovila, da se s
povečevanjem naklona zmanjša hitrost vozička in da se pri neki vrednosti naklona voziček
ustavi oziroma zdrsne ter se začne gibati navzdol (T3 98 – T3 100, T4 46).

Slika 40: Narisana odvisnost končne hitrosti v od naklona nagnjene podlage med vožnje vozička po nagnjeni
podlagi, kot jo je narisal par dijakov CD (levo) ter par dijakov AB (desno).

Da odvisnost končne hitrosti vozička med gibanjem po nagnjeni podlagi z opisom višji
naklon pomeni manjšo hitrost ni linearna, je odgovoril dijak C, zato je graf narisal ukrivljeno
(T3 100).
Opazimo, da dijaki pri opisu enakomernega gibanja vozička niso imeli težav z reševanjem
nalog. Opazili smo, da so dijaki med opazovanjem sicer imeli težave z ločevanjem med
uporabo sile trenja oziroma lepenja med pnevmatikami in podlago, ampak to ni vplivalo na
energijski opis poskusa. Ker opazovani sistem ni bil podan, so dijaki odgovarjali z
energijskimi opisi v sistemu voziček-Zemlja, kjer je definirana potencialna energija.
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5 Zaključek
V nalogi predstavimo konceptualne vplive izbire opazovanega sistema na obravnavo dela in
energijskih sprememb pri poskusih s telesi, ki niso toga, ampak imajo gibljive dele ali so
lahko deformirajo. Na treh konkretnih primerih poskusov oziroma dogajanj, ki jih lahko
dijaki sami izvedejo, pokažemo, kako se opis z vidika dela in energije spremeni, če kot
opazovani sistem izbiramo različna telesa ali dele teles, katerih gibanje opazujemo.
Na zgledu vseh treh poskusov pokažemo, kako z vpeljavo potencialne energije, ki jo
pripišemo opazovanemu telesu, dejansko opisujemo dogajanje v sistemu telo-Zemlja,
čeprav se v vsakodnevni pedagoški praksi vedemo, kot da smo za opazovani sistem izbrali
samo telo brez Zemlje. Na vseh treh primerih demonstriramo tudi, kako bi moral biti opis
narejen, če bi bil opazovani sistem res le telo, ki nas zanima, brez Zemlje. Kot pokažemo je
glavna razlika v tem, da se enkrat vpliv Zemlje upošteva kot potencialna energija para teloZemlja, ko pa je opazovani sistem le telo, moramo vpliv Zemlje oziroma natančneje sile teže
telesa upoštevati kot vpliv vsake druge sile na telo. Z vidika spreminjanja energije sistema
torej z doslednim računanjem dela sile teže. Kot posebej ilustrativen zgled natančno
obdelamo tudi energijske pretvorbe med skokom skokca za dva izbrana opazovana sistema,
ki sta vsak en značilni del skokca kot primera ne-togega telesa: za togi del skokca in za
prožni del skokca. Opis gibanja in samo gibanje obeh delov je posebej med letom skokca
precej zapleteno in nam posredno potrjuje, da je bolj smiselno izbirati kot opazovani sistem
celega skokca. Energijski opis gibanja kompleksnih sestavljenih teles kot sta, recimo, voziček
na elektromotor ali kolesar na kolesu, je torej enostavnejši, če telo obravnavamo kot celoto,
v primerjavi z natančnim opisom gibanja posameznih delov sestavljenega telesa.
Drug pomemben vidik, ki smo ga osvetlili v nalogi je vprašanje opravljanja dela na
sestavljenih telesih z gibljivimi deli. Na več zgledih in situacijah demonstriramo, kako
določene sile, zaradi katerih telo sicer prejme sunek sile in spremeni svoje gibanje, ne
opravljajo dela na telesu, ampak le omogočajo, da se neka oblika (notranje) energije, ki jo
ima sestavljeno telo, spremeni v drugo obliko energije, najpogosteje v kinetično energijo,
ker se sestavljeno telo usmerjeno giblje ali prične gibati.
V praktičnem delu naloge z analizo rezultatov dveh preverjanj znanja z enakim preizkusom
pridemo do zanimivih spoznanj. Pričakovano ima, recimo, pet nalog (1, 3, 8, 9, 10) v
preizkusu, ki se nanašajo na gibanje togega telesa, skupaj več pravilnih odgovorov kot šest
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nalog (2, 5, 6, 7, 11, 12), ki se nanašajo na gibanje teles, ki ima gibljive dele. Število pravilnih
odgovor je pri obeh preizkusih v razmerju 2:1 v prid nalog s togimi telesi. Analiza nalog z netogimi telesi pokaže, da dijakom ena ura pouka, pri kateri so obravnavali enakomerno
gibanje kolesarja z energetskega vidika, kot je opisano v teoretičnem delu naloge, ni
zaznavno povečala uspešnosti pri drugem reševanju preizkusa, ki je sledilo neposredno
izvedbi te šolske ure. Še več, pri nekaterih vprašanjih je videti, kot da jih je na novo
predstavljen primer celo zbegal, saj so nekatere pravilne odgovore iz prvega reševanja
preizkusa zamenjali z napačnim izborom v drugem reševanju. Po drugi strani je ponovitev
preverjanja v relativno kratkem času dveh do treh tednov pokazala, da so odločitve dijakov
glede tega, kateri odgovor izberejo pri posamezni nalogi, precej spremenljive, saj se je pri
nekaterih vprašanjih zgodilo, da je po 20 % dijakov pravilni odgovor zamenjalo z
nepravilnim kljub temu, da je bila naloga v celotni skupini relativno uspešno reševana
(1. naloga). Še bolj nazorno nestanovitnost dijaških izbir kaže 7. naloga, kjer je le 14 dijakov
od okoli 80 izbralo v dveh zaporednih preverjanjih isti odgovor.
Podobne ugotovitve, kot jih da analiza rezultatov obeh preizkusov, lahko potegnemo na
osnovi analize študij primera. Dijaki so hitreje in bolj ustrezno opisali poskus vožnje vozička,
ki se kljub velikemu številu sestavnih delov obnaša podobno kot togo telo, kot pa skok
skokca, ki ima sicer samo dva sestavna dela, a ima vsak zelo specifično vlogo in se obnaša
mnogo bolj očitno kot ne-togo telo. Pri opisu vožnje vozička so dijaki izmenjali manj besed,
saj so bili odgovori, ki sta si jih izmenjala dijaka v paru, za oba dijaka hitro sprejemljivi in
pogosto tudi pravilni. En dijak je mogoče samo dopolnil podan odgovor drugega dijaka iz
para, daljša diskusija je bila le redko potrebna. Pri opisu skoka skokca so dijaki podajali manj
pravilnih odgovorov ter se o podanih pogovorih tudi več pogovarjali, preden so oblikovali
odgovor, ki je bil sprejemljiv za oba dijaka iz para. Iz analize študij primera se lepo vidi, da se
dijaki izražajo površno, da zamenjujejo med seboj količine, recimo obliko energije in silo, ki
je povezana s to energijo (na primer, potencialna energija in sila teže), da hitro napačno
ocenijo predznak sile ali dela neke sile in podobno. Nekoliko nas je presenetilo, da je
pogovor med dijakoma v paru pogosto precej pripomogel na poti do pravilne ugotovitve ali
ustreznega opisa dogajanja. To pomeni, da lahko aktivne oblike pouka, kjer dijaki ali učenci
izmenjujejo izkušnje in ideje med seboj, precej pripomorejo k boljšemu razumevanju vsebin
za celotno skupino oziroma razred učencev ali dijakov.
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7 Priloge
7.1 Učni listi
1.1.1

Skok skokca – A

Pred vami je skokec. skokec je igrača, sestavljena iz dveh delov: toge glave skokca (okrogli
del) in delno prožnega telesa (spodnji del). S pritiskom na togi del se ob podlagi prožni del
deformira, kar prikazujeta tudi spodnji sliki.

Froka

Gibanje skokca lahko opišemo v štirih fazah:
- stisk,
- odriv,
- let ter
- doskok.
Vaša naloga je, da razmislite in opišete, kaj in zakaj se dogaja s skokcem. Pri tem nas zanima
predvsem, kaj se dogaja z energijo, kaj se dogaja z delom in katere sile delujejo na skokca ali
na njegove sestavne dele. Pri opisovanju energijskih pretvorb in/ali dela je pomembno, kaj
izberemo za opazovani sistem. Zato bodite natančni in pri opisovanju dogajanja vedno
določite, kaj je opazovani sistem in šele nato raziščite, kaj se s sistemom ali v sistemu
dogaja. Pri razmislekih si lahko pomagate z vprašanji, kot so na primer:
- Kaj lahko poveste o delovanju sil med posamezno fazo gibanja skokca?
- Kaj lahko poveste o prejetem ali oddanem delu med posamezno fazo gibanja
skokca?
- Kaj lahko poveste o energiji oziroma energijskih pretvorbah med posamezno fazo
gibanja skokca?
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1.1.2

Skok skokca – B

Na vodoravno togo podlago postavimo skokca. skokec je igrača, sestavljena iz dveh delov:
toge glave skokca (okrogli del) in delno prožnega telesa (spodnji del).

Froka

Ko pritisnemo skokca k tlom, se telo deformira. Ko sila roke na glavo skokca popusti, se
začne le-ta gibati. Gibanje skokca lahko opišemo v štirih fazah:
- stisk,
- odriv,
- let ter
- doskok.
S pojmom mehanska energija mislimo vsoto kinetične, potencialne in prožnostne energije.
FAZA STISKA:
1. Narišite sile na togi del (leva slika) ter na prožni del skokca med stiskanjem (desna
slika). Upoštevajte, da je dolžina vektorja sile sorazmerna z velikostjo sile.

2. Kaj lahko poveste o delu sile roke na skokca med fazo stiska?

3. Narišite, kako se z deformacijo spreminjajo oblike energije skokcu. S hskokec je
označena višina nedeformiranega skokca.

FAZA ODRIVA:
4. Narišite sile na togi del (leva slika) ter na prožni del skokca med odrivom (desna
slika). Upoštevajte, da je dolžina vektorja sile sorazmerna z velikostjo sile.
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5. Katera sila omogoči odriv skokcu? Ali ta sila tudi opravi delo na skokcu?

6. Ali katera zunanja sila na skokcu opravlja delo med odrivom skokca od podlage?

7. Kako se spreminja/pretvarja energija skokca med odrivom?

8. Skicirajte časovni potek prožnostne WPR, kinetične WK, potencialne WP ter
mehanske WM energije za skokca med odrivom.
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FAZA LETA:
9. S katerim od do sedaj poznanih načinov gibanja bi fazo leta najbolje opisali?

10. Narišite sile na skokca posebej, ko se giblje navzgor (leva slika) in ko se giblje
navzdol (desna slika).

11. Kaj velja za mehansko energijo med letom skokca?

12. Do katerih pretvorb energij pride med letom skokca?

13. Narišite, kako se z višino h, merjeno od podlage navzgor, za fazo leta skokca
spreminjajo prožnostna WPR, kinetična WK, potencialna WP ter mehanska WM
energija.
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1.1.3

Enakomerna vožnja vozička – A

Pred vami je voziček na električni pogon. Pogon vozička vključite in opazujete gibanje
vozička.

Opazujte gibanje po vodoravni podlagi. Nato podlago na enem koncu dvignite, da ustvarite
klančino ter opazujete gibanje po klančini. Za oba primera je vaša naloga razmisliti in
opisati, kaj se z vozičkom dogaja, predvsem kar se tiče energijskih pretvorb, dela in sil, ki
delujejo na voziček ali na dele vozička. Pri opisovanju energijskih pretvorb in/ali dela je
pomembno, kaj izberemo za opazovani sistem. Zato bodite natančni in pri opisovanju
dogajanja vedno določite, kaj je opazovani sistem in šele nato raziščite, kaj se s sistemom ali
v sistemu dogaja. Pri razmislekih si lahko pomagate z vprašanji, kot so na primer:
-

Kaj lahko poveste o delovanju sil na voziček ali dele vozička med gibanjem vozička?
Kaj lahko poveste o prejetem ali oddanem delu med gibanjem vozička?
Kaj lahko poveste o energiji oziroma energijskih pretvorbah med gibanjem vozička ?

Primerjajte gibanje v obeh primerih nagiba podlag (vodoravna podlaga in nagnjena
podlaga).
-

Naštejte in pojasnite podobnosti in razlike med obema gibanjema, po vodoravni in
po nagnjeni podlagi.
Od česa je odvisna hitrost gibanja v posameznem primeru?
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1.1.4

Enakomerna vožnja vozička – B

Pred vami je voziček na električni pogon. Pogon vozička vključite in opazujete gibanje
vozička. Masa vozička se pri gibanju ne spreminja.

Gibanje vozička po VODORAVNI podlagi:
1. Narišite sile na avtomobil, ki po vašem mnenju vplivajo na gibanje avtomobila. Ob
avtomobilu označite tudi smer translacijske hitrosti v.

2. Katera sila omogoča prenos dela motorja na gibanje avtomobila?

3. Narišite sile, ki delujejo med vrtenjem pogonskega kolesa na pnevmatiko (temen
kolobar) tako v osi vpetja (notranji siv krogec) kot na njenem obodu. Pozorni bodite
na točke prijemališč posameznih sil kot tudi na velikost posameznih sil.

Opazimo, da voziček doseže neko končno stalno hitrost ve med gibanjem po vodoravni
podlagi.
4. Od česa je odvisna stalna hitrost vozička ve?
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5. Narišite, kako se s časom t spreminjajo posamezne oblike energije vozička. Narišite
tudi, kako se v enakem času spreminja delo A, ki ga opravi motor na voziček.

WPR

WK
t

WP

WM

t

t

A
t

t

GIBANJE PO NAGNJENI PODLAGI:
6. Narišite sile, ki po vašem mnenju vplivajo na gibanje vozička po nagnjeni podlagi.

7. Narišite, kako se s prepotovano razdaljo s po nagnjeni podlagi spreminjajo oblike
energije vozička ter kako se spreminja opravljeno delo motorja A.

WPR

WK
s

WP

WM

s

s

A
s

s

8. Ali naklon strmine vpliva na hitrost vozička?

9. Narišite, kako je hitrost vozička pri vožnji po klančini odvisna od naklona nagnjene
podlage.

v
naklon
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7.2 Transkripti
Pri delu v parih so sodelovali štirje dijaki. Prvi par dijakov bo označen s črkama A in B. Dijaka
drugega para bosta označena z oznakama C in D. Da bi razumeli komentarje dijakov med
reševanjem, smo jim postavili dodatna vprašanja, kar bo označeno z oznako U. Pri prvem
delu s parom (Delo v paru – skokec 1) smo dijake za 15 minut pustili same v prostoru, da ne
bi vplivali na njihovo razmišljanje, a se je izkazalo, da niso potem osredotočeni na poskus.
Tako smo pri vseh naslednjih delih s pari bili v prostoru celoten čas opazovanja dogajanja.
7.2.1

Delo v paru – skok skokca 1

Dijakom smo dali učni list skoka skokca (priloga 7.1.1) ter jim podali kratka ustna navodila,
kako bo opazovanje potekalo. Nato zapustimo prostor, da dijaki samostojno obravnavajo
skok skokca.
T1 1 B: Od česa je odvisno? Odvisno je od tega, koliko pritisneš, drugače skokec ne bo
skočil (večkrat sproži skok).
T1 2 A: Kaj je delo? Kaj je energija?
T1 3 B: Kaj je delo? Delo je to, kar je napravil, ko je skočil.
T1 4 A: Kaj je energija?
T1 5 B: Energija pa to, kar ti vložiš.
T1 6 A: Delo je enako energiji.
T1 7 B: Tako je, delo narediš ti, ko stisneš. Energija se sprosti, ko ga stisneš in potem
spustiš.
Bereta navodila. Stopim v prostor in opazujem pogovor.
T1 8 A: Kaj lahko poveste o silah pri posamezni fazi gibanja skokca?
T1 9 B: Gibanje skokca je odvisno od tega, kako močno ga pritisneš.
T1 10 A: Kaj lahko poveš o prejetem oziroma oddanem delu med posamezno fazo gibanja
skokca?
T1 11 A: Dijak B pravi, da je vse odvisno od tega, kako močno pritisneš.
T1 12 B: Je. Potem imate še drugo varianto. (premakne obroček navzdol) Skoči manj
(dejanski prikaz).
T1 13 U: Kaj pa ostale stvari?
T1 14 A: Kaj je delo in kaj energija? Napisali smo, da je delo enako energiji.
T1 15 U: Ta poved je nekoliko drugačna.
T1 16 A: Delo je enako spremembi energije.
T1 17 U: Gibanje obravnavate po fazah. Kdo dela in kaj se spreminja pri posamezni fazi?
T1 18 A: Potencialna energija se zmanjša, ko ga pritisnemo. Prožnostna se poveča zaradi
sile roke. Sila roke je enaka sili vzmeti navzgor.
T1 19 B: Sila v roki je večja.
T1 20 A: Ne, sili sta enaki, ker telo miruje.
T1 21 B: Ne, ne morata biti enaki, ker ga tiščiš navzdol. Od roke je večja, dokler ga tiščiš.
Ko miruje, sta obe enaki.
T1 22 U: Katera sila od naštetih dela in če dela, katera?
T1 23 A: Sila roke in vzmeti. Roka pritisne navzdol, vzmet se deformira.
T1 24 B: … in jo tišči navzgor.
T1 25 U: Vzmet dela ali ne?
82

Priloge
T1 26 A: Kakor obrneš.
T1 27 U: Kdaj dela?
T1 28 B: Dela, ko jo pritisneš navzdol.
T1 29 A: Ne dela, samo roka dela.
T1 30 U: Se zaradi tega dela kaj spremeni?
T1 31 A: Vzmet se deformira in ima prožnostno energijo.
T1 32 U: Delo je torej enako?
T1 33 A: Prožnostni energiji vzmeti sta.
T1 34 U: Naslednja faza je odriv. Kako je omejena ta faza?
T1 35 A: Dokler se ne odrine od tal.
T1 36 B: Ja, dokler se dotika tal. Dokler ni vzmet zopet tako kot na začetku
(nedeformirana).
T1 37 U: Kaj se med odrivom dogaja?
T1 38 A: Prožnostna energija gre v kinetično.
T1 39 U: Je slučajno kakšna sila pri odrivu, ki bi opravila delo?
T1 40 A: Sila podlage?
T1 41 U: Rekla sta, da se prožnostna energija spremeni v kinetično in potencialno. Rekel si
tudi, da med tem opravi delo še ena sila. Katera?
T1 42 A: Potencialna? Prožnostna?
T1 43 U: Potencialna sila je energija, ki je vezana na katero silo?
T1 44 A: Kako se že reče? Tista, ki kaže navzdol. Gravitacijska sila.
T1 45 B: Ja, na gravitacijo.
T1 46 U: Ta je povezana s katero lastnostjo skokca?
T1 47 A: Z maso.
T1 48 A: Še sedaj ne vem, kaj smo ugotovili. Ko prst odmaknemo, se, dokler se skokec
dotika mize, prožnostna energija pretvarja v kinetično in potencialno. Delo opravlja pa
potencialna.
T1 49 U: Ali vpliva teža na gibanje?
T1 50 A: Da.
T1 51 U: Rekli smo, da je teža vključena v …?
T1 52 B: Potencialni energiji.
T1 53 U: Torej, obstaja še katera zunanja sila, ki bi med odrivom lahko opravljala delo?
T1 54 A: Upor.
T1 55 U: Res je. Med samim odrivom razen upora nimate drugih zunanjih sil, ki bi
opravljale delo na skokca.
T1 56 A: Samo zračni upor.
T1 57 U: Naslednja je faza leta.
T1 58 B: Med letom deluje tudi zračni upor.
T1 59 B: Imamo tudi potencialno energijo.
T1 60 A: … tudi kinetično.
T1 61 U: Ali med letom obstaja kakšna zunanja sila, ki bi opravljala delo?
T1 62 A: Ja, upor.
T1 63 U: Dobro, sedaj pa zanemarimo upor. Je še katera sila, ki bi opravila delo na skokcu?
T1 64 A: Ne.
T1 65 U: Kakšne so spremembe oblike energije med letom?
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T1 66 A: Kinetična energija se spreminja v potencialno, dokler ne doseže najvišje točke.
Nato začne padati. Potencialna se nato zmanjšuje in se pretvarja v kinetično, ki se
povečuje.
T1 67 U: Nato skokec zadane ob tla. Kaj se zgodi od trku?
T1 68 B: Od tal se odrine.
T1 69 A: Kinetična energija se spremeni v prožnostno.
T1 70 B: Spet, ja.
T1 71 U: A v celoti?
T1 72 B: Ne.
T1 73 A: Manjša je zaradi prožnosti glave, ki ni tako prožna.
T1 74 U: Doskok je težji za opis dela in energije. Kam bi šla kinetična energija, ki jo je po
doskoku manj kot pred njim?
T1 75 A: Spremeni se v prožnostno in v tla.
T1 76 B: Nekaj se odbije.
T1 77 U: Kam pa gre preostanek energije?
T1 78 B: Kam pa gre preostanek?
T1 79 U: Doskok je podoben dogodku, ko kladivo zadane ob nakovalo. Kaj se zgodi z
nakovalom, ko ga zadane kladivo?
T1 80 A: Nakovalo se deformira.
T1 81 B: Pa segreje se.
Dijakoma dam dodaten učni list (priloga 7.1.2).
T1 82 B: Se pravi … narišite sile. (na zgornji togi del)
T1 83 A: Navzdol deluje sila roke. Navzgor pa je vzmet.
T1 84 B: Sila vzmeti.
T1 85 A: Pa Fg tudi deluje navzdol.
T1 86 (prožni del) A: Sila glava deluje navzdol.
T1 87 B: A na prožni del?
T1 88 A: Ja.
T1 89 B: Deluje tudi sila teže.
T1 90 A: Še F podlage deluje navzgor.
T1 91 B: Kaj lahko poveste o delu sile roka pri stiskanju? Enaka je sili vzmeti.
T1 92 A: Pri stiskanju je večja.
T1 93 B: Pri stiskanju je večja.
T1 94 A: Dokler se stiska, je večja, nato pa enaka.
T1 95 B: … če miruje.
T1 96 U: Če telo miruje, je lahko večja ali je enaka kot ste predlagali?
T1 97 A: Če telo miruje, je enaka.
T1 98 U: Bi bila enaka, če ne bi bilo katere sile? Poglejta, kaj sta narisala pri prvem
vprašanju.
T1 99 B: Če ne bi bilo Fg, torej težnostne sile.
T1 100 A: Ja, torej mora biti sila roke večja.
T1 101 U: Kam pa je sila teže usmerjena?
T1 102 B: V smeri sile roke.
T1 103 U: Katera sila je manjša, od roke ali vzmeti?
T1 104 B: Roke.
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T1 105 A: Ja, sila roke je manjša. (Fr=Fvzmeti-Fg)
T1 106 U: To je, kar se tiče velikost sil. Kaj pa delo?
T1 107 A: Delo je pa … prožnostna energija.
T1 108 B: Kaj še?
T1 109 A: Delo je opravila prožnost.
T1 110 B: Ne, delo roke gre (se je pretvorilo) v prožnostno energijo.
T1 111 A: Pri prožnostni energiji je …
T1 112 U: Kakšne oblike bi bil graf?
T1 113 A: Premica … kvadratna …
T1 114 B: … čedalje manjši. Najprej je oblika velika, nato pa čedalje manjša (dijak A nariše
krivuljo padajoče parabole).
T1 115 U: Kaj pa s kinetično energijo?
T1 116 B: Kinetična je …
T1 117 A: Ja, je enaka nič. Pustimo prazno. (nariše graf po ničli)
T1 118 A: Potencialno se zmanjša. (nariše padajočo poševnico)
T1 119 B: Je, spet najprej večja.
T1 120 A: Kaj pa je to Wm?
T1 121 U: Vsota vseh prejšnjih energij.
T1 122 B: Ja, potem jih moraš sešteti.
T1 123 A: A moram napisati enačbo?
Dijak B ugotovi, da so pri potencialni energiji vzeli prevelik merilo glede na prožnostno
energijo.
T1 124 B: Ta bi bila potem linearna.
T1 125 A: Ja ne, če je že ta.
T1 126 B: Ta mora biti linearna.
T1 127 A: Narišite sile na togi del ter na prožni del skokca med odrivom.
T1 128 A: To je isto kot prej.
T1 129 B: Samo sedaj je odriv.
T1 130 A: Ni sile roke … sile glave navzdol.
T1 131 B: … ali Fg.
T1 132 A: (togi del) Navzgor deluje sila vzmeti. Sila vzmeti je večja.
T1 133 A: (prožni del) Sila podlage še vedno deluje (pogleda prvo vprašanje). Navzdol pa je
F glave.
T1 134 A: Katera sila omogoča odriv skokca? Prožnostna energija.
T1 135 U: A če ima prožnostno energijo, se bo odrinil?
T1 136 A: Pa potencialno mora imeti.
T1 137 U: (prikaz skokca, ki je položen na podlago, tako da se odrine od "zraka") Če ima
samo prožnost, bo šel?
T1 138 A: Ne od podlage. Torej katera sila omogoči, sila podlage?
T1 139 B: … in prožnosti.
T1 140 A: Ali sila opravi delo? Ne, ker se ne premakne.
T1 141 A: Ali katera zunanja sila opravlja delo med odrivom? Sila upora.
T1 142 A: Kako se spreminja energija skokca med odrivom? Prožnostna energija se
zmanjša, kinetična in potencialna se povečata.
T1 143 U: A znamo to sedaj narisati v grafe?
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T1 144 B: Prožnostna se zmanjša.
T1 145 A: Kar tako (nakaže krivuljo in jo tudi nariše).
T1 146 B: Kinetična?
T1 147 A: Kinetična se poveča … in potencialna.
T1 148 U: Katera se bolj poveča?
T1 149 B: Časovne odvisnosti so enake (dijak A nariše poševni premici). Kaj pa skupna?
T1 150 A: Skupna? Se ne spreminja.
T1 151 B: Se ne zmanjšuje?
T1 152 U: Zakaj bi se zmanjševala?
T1 153 B: Zaradi upora.
T1 154 U: Ta je pri odrivu zanemarljiv.
T1 155 B: (Reševanje in zapisovanje prevzame dijak B. Bere navodilo)
T1 156 A: Pospešeno gibanje.
T1 157 U: Pospešeno je bolj splošno. Ali je kakšen bolj poseben primer?
T1 158 A: Enakomerno pospešeno … Met.
T1 159 U: Kateri met?
T1 160 A: Navpični met.
T1 161 B: Točno. Navpični met.
T1 162 B: Nariši sile.
T1 163 A: Fg se povečuje z višino.
T1 164 B: Ne, enaka je. Narišemo tudi silo upora.
T1 165 U: Kam je usmerjen upor?
T1 166 B: Odvisno, kam leti.
T1 167 A: Ko gre navzgor, kaže navzdol.
T1 168 B: Ko pa gre navzdol ... mora neka sila delovati navzgor?
T1 169 A: Ne, ker se giblje pospešeno.
T1 170 B: Sila upora je sedaj usmerjena navzdol in Fg kaže navzdol.
Dijak B prebere vprašanje o mehanski energiji med letom.
T1 171 A: Se poveča?
T1 172 B: Odvisno od smeri gibanja. Ne, je ni.
T1 173 A: Ne, med letom mehanske energije je ni.
T1 174 B: Ne, mehanska energija se ne spreminja.
T1 175 A: Ja, med letom se energija ne spreminja. (dijak B napiše poved na list)
T1 176 B: … oziroma se ohranja.
Dijak A prebere vprašanje o pretvorbah energij v fazi leta.
T1 177 A: Iz potencialne energije v kinetično. (dijak B napiše odgovor)
T1 178 U: Ali bi znali opisano narisati?
T1 179 A: Prožnostne energije?
T1 180 B: Je ni.
T1 181 A: Je enaka nič.
T1 182 B: Je vedno enaka nič.
T1 183 U: Kinetična? Se povečuje, zmanjšuje?
T1 184 B: Ko leti navzgor, se zmanjšuje, ko pada, pa povečuje.
T1 185 U: Kako bi to prvo potencialno energijo narisali?
T1 186 B: Potencialna energija pada, ko deluje navzgor.
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T1 187 A: Ne, potencialna narašča, ko deluje navzgor.
T1 188 B: Se pravi tako.
T1 189 U: … in mehanska energija se …?
T1 190 A: Ohranja. Se ne spremeni. (dijak B nariše vodoravnico)
T1 191 U: Torej, če se vsota ohranja. Kako bi narisali kinetično energijo?
T1 192 A: Pada.
T1 193 B: Ravno zamenja se s potencialno. (vriše padajočo poševnico)
Dodatno vprašanje: skokec in miza v vesolju – gibalna količina.
T1 194 U: Katero telo sta samo gledala pri obravnavi?
T1 195 A: Samo skokca.
T1 196 U: Katero telo še vpliva na celotno gibanje?
T1 197 A: Upor.
T1 198 A in B (hkrati): Zemlja.
T1 199 U: A bi bilo gibanje enako, če bi dali skokca na mizo v vesolju?
T1 200 B: Ne, ker bi se tudi miza začela gibati.
T1 201 A: Od sebe bi jo odrinil.
T1 202 U: A se Zemlja tudi kaj odrine, ko skokec skoči?
T1 203 B: Verjetno se, samo zanemarljivo malo.
T1 204 U: Zakaj?
T1 205 B: Ker je to (pokaže na skokca) toliko manjše od Zemlje.
T1 206 A: Razlika v masah.
T1 207 U: Hvala za danes.
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7.2.2

Delo v paru – skok skokca 2

Dijakom dam dodaten prazen A4 list ter učni list (Priloga 7.1.1). Dijaka dvakrat prebereta
navodila. Ko prebereta navodila, testirata gibanje skokca. Ugotovitve pišeta na list.
T2 1 D: (izvajanje in komentiranje faz leta) Stisk, odriv.
T2 2 C: Doskok. Vmes je še let. Dajva še enkrat (sedaj on drži skokca). Faza stiska, odriva
ter doskoka.
T2 3 C: (bere navodila na glas) Kaj lahko poveste o delovanju sil v posamezni fazi leta?
Najprej ga pritiskamo in zvijemo prožni del.
T2 4 D: Katera energija se spremeni?
T2 5 C: skokec oziroma prožni del dobi energijo.
T2 6 D: Katero?
T2 7 C: Ja, energijo, ki jo nato v fazi odriva pretvori v silo, ki ga odrine od tal.
T2 8 D: Katere energije smo imeli?
T2 9 C: Kinetično, potencialno, notranjo.
T2 10 D: Notranjo.
T2 11 C: Energijo dobi, se nato pretvori in se ga odrine.
T2 12 C: Pri fazi odriva se sila, ki jo je shranil skokec v svojem prožnem delu, sprosti in ga
odrine od tal.
T2 13 D: Vseeno se stisne.
T2 14 C: Sprosti se. V fazi odriva se odrine.
T2 15 C: (še enkrat sprožijo odriv skokca) V fazi leta se ta energija pretvarja v višino.
T2 16 D: Ja. Počakaj. Tako preprosto? Saj ko miruje, je sila teže enaka sili roke.
T2 17 C: V kateri fazi si? Sila roka ga stisne navzdol. V fazi odriva?
T2 18 D: V odrivu se ta energija sprosti in skoči. (piše po listu)
T2 19 C: … ga odrine od tal.
T2 20 D: Kaj pa, ko je v zraku? Se ta energija …
T2 21 C: Daj ga še nekajkrat spusti.
T2 22 A: Energija se pretvarja v višino.
T2 23 D: Saj to je zaradi odriva, ko se je pospešil. Ko energije zmanjka, je samo še
gravitacija (začne padati).
T2 24 C: Z glavo navzdol, ker je glava težja od prožnega dela.
T2 25 D: Ali ni Newton ugotovil, da je gravitacija neodvisna od mase pri padanju? Ali niso
to dokazal z dvema kamnoma?
T2 26 C: Seveda se obrne, če je glava težja. Doskok?
T2 27 D: Se odbije. Vedno se malo odbije.
T2 28 C: Prejme energijo iz podlage.
T2 29 D: Kaj lahko poveste o prejetem delu?
T2 30 C: Ko ga stisnemo, prejme delo in ga pretvori v energijo (spusti skokca). Ko se
odriva, ga odda tudi v fazi leta.
T2 31 D: Če je trda podlaga, se odbije, če ne, pa ne.
T2 32 C: Prejme delo pri stisku. V fazi odriva ga odda. V fazi leta ga odda.
T2 33 D: … dokler gre navzdol. Od podlage se zopet odbije.
T2 34 C: Kaj lahko poveste o energiji in energijskih pretvorbah?
T2 35 D: Kje ste profesor? Imamo nekaj podvprašanj.
T2 36 U: Energijo poznate. Koliko oblik energije poznamo?
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T2 37 C: Potencialna, kinetična in notranja.
T2 38 U: Notranja je pri skokcu prožnostna, saj se deformira. No, te tri skupaj smatramo
kot mehanska energija. Kaj lahko o teh treh oblikah poveste za posamezno fazo?
T2 39 C: Potencialna energija narašča, ko je višje. Kinetična pa pada.
T2 40 D: (piše) Potencialna …
T2 41 C: Narašča z višino. Kinetična pa pada z višino.
T2 42 D: Prožnostna se poveča, ko ga stisnemo.
T2 43 C: … in ko pristane.
T2 44 D: Kaj pa odriv?
T2 45 C: Pri odrivu se zmanjša.
T2 46 D: Kaj pa doskok?
T2 47 C: Se poveča, saj se deformira.
T2 48 C: Kaj pa pretvorbe?
T2 49 D: Saj to so pretvorbe.
T2 50 C: Ali niso pretvorbe iz prožnostne v kinetične ter nato potencialno in obratno?
T2 51 D: Saj to smo napisali.
Konec samostojnega dela. Dijakoma podam vodena navodila. Poudarim, da ni računska
naloga, ampak opisna. Dijaka prebereta navodila. Najprej rešita na dodatni papir, nato
prerišeta ob koncu sklopa vprašanj.
T2 52 C: (Nariše sile na skokca.) Na glavo deluje sila roke.
T2 53 D: Na prožni del pa oboje.
T2 54 C: Pa gravitacijo nariši na glavo. Bom jaz. (riše na list) F roke, pa gravitacija, vsemu
nasprotuje podlaga. Se strinjaš?
T2 55 D: Da. Kaj lahko poveš o delu sile roke med fazo stiska?
T2 56 C: Roka delo odda. Delo je na začetku veliko, nato pa se zmanjšuje, ko je bolj
deformirano.
T2 57 C: (prebere navodilo o energijah) Prožnostna je na začetku velika in nato pada.
T2 58 D: A to mislite čez celotno dejanje?
T2 59 U: Ne, to je sedaj samo faza stiska.
T2 60 C: Potem pa se poveča.
T2 61 D: Najprej je nič.
T2 62 C: Ja, na začetku ni nič deformiran, nato pa naraste.
T2 63 D: Da.
T2 64 C: Kinetična?
T2 65 D: Je maksimalna, če je potencialna nič.
T2 66 C: Kinetična se poveča, ko se pospeši. Ko ga stisnemo, se potencialna zniža, saj se
višina zmanjša, ko ga stisnemo (nariše krivuljo kinetične energije).
T2 67 D: Kinetična je na začetku nič. Ne isto (mišljen je graf prožnostne energije).
T2 68 C: Potencialna je obratno.
T2 69 D: … iz ničle navzgor.
T2 70 C: Mehanska pa je vse skupaj. Mehanska je konstantna.
T2 71 D: Daj, prepiši.
Dijak A prepiše na list z navodili. Pri risanju grafa mehanske energije se ustavi, saj ni
prepričan v konstantno vrednost in pusti za konec, ko se vrneta nazaj k nalogi. Sedaj dijak B
rešuje naloge na dan list.
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T2 72 D: Narišite sile med odrivom.
T2 73 C: Med odrivom.
T2 74 D: To je?
T2 75 C: Ta del, ko ga odriva (pokaže, da je prožni del v stiku s podlago).
T2 76 D: To je dotik. To je čisto kratko.
T2 77 D: Kako naj označim? (za prožni del)
T2 78 C: Z Fp, ker je to podlaga in Fpr prožnostni del, ker nekaj pritiska, ter glava F.
T2 79 D: Katera sila omogoča odriv skokca? Ali ta sila opravi delo na skokca?
T2 80 C: Da. Podlaga.
T2 81 D: Ali katera zunanja sila opravlja delo na skokca? Aerodinamika.
T2 82 C: Med odrivom ne.
T2 83 D: Kako se spreminja/pretvarja energija skokca med odrivom?
T2 84 C: Iz prožnostne gre v kinetično in nato potencialno (pokaže s skokcem faze, v
katerih ima maksimalno obliko energije).
T2 85 D: Kako se spreminjajo energije?
T2 86 C: Prožnostna pada, saj ko se odriva, pada.
T2 87 B: Ja.
T2 88 C: Kinetična naraste, nato pa pada. (dijak B nariše poševno premico)
T2 89 D: Potencialna.
T2 90 C: Najprej je enaka nič.
T2 91 D: Potem pa narašča.
T2 92 U: Pozorna bodita, da trenutno obravnavata samo odriv skokca.
T2 93 C: Potem je enaka nič.
T2 94 D: Kaj je z mehansko?
T2 95 A. Ta se povečuje. Kar pusti. (se ob koncu vrneta na grafe)
T2 96 D: (prebere vprašanje 9 pod fazo leta) S katerim do sedaj poznanim načinom gibanja
bi fazo leta najbolje opisali?
T2 97 C: Sem ti rekel, da se obrne (ko vidi skici skokca med letom).
T2 98 D: Fazo leta.
T2 99 C: Način gibanja?
T2 100 D: Načinom gibanja. Ja, letenje.
T2 101 C: Hm … ko vržeš v zrak. Metom v zrak.
T2 102 C: (vprašanje o silah v fazi leta) Navzgor ga vleče prožnostna energija. Navzdol pa
gravitacija.
T2 103 C: Pri gibanju navzdol ga gravitacija vleče navzdol.
T2 104 C: (Do katerih pretvorb pride med letom skokca?) Mehanska energija je konstantna.
Iz kinetične v potencialno in obratno pri padanju (dijak B riše grafe).
T2 105 U: Grafe sta narisala za celotni let ali samo za dvig oziroma samo za spust?
T2 106 C: Za oba. (predlaga narisati grafe v obliki krivulj)
T2 107 U: Kako je prožnostno potencialna energija odvisna od višine?
T2 108 C: Potencialna? Višja kot je višina, višja bo.
T2 109 U: Kakšna je to odvisnost?
T2 110 C: Linearna (dijak B popravi grafa). Poizkusi narisati ravno črto.
T2 111 U: Kaj pa kinetična?
T2 112 C: Potem pa kinetična linearno pada.
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T2 113 U: Ali je med letom prožni del deformiran?
T2 114 D: Ne.
T2 115 U: Kolikšna je tedaj prožnostna energija?
T2 116 D: Ja, enaka je nič (vriše premico na ničli v graf).
Končata prvi pregled nalog in se vrneta na odgovore, na katere še nista odgovorila.
T2 117 C: Faza odriva.
T2 118 D: Ta prožnostna ostane. Če je kinetična najvišja, potem začne padati.
T2 119 C: To sva že narisala. Mehanska? Spet konstantna? Se zmanjšuje s časom?
T2 120 U: Kaj je mehanska energija?
T2 121 C: Vsota vseh.
T2 122 U: Ugotovila sta, da se kinetična spreminja med odrivom.
T2 123 C: Linearno narašča.
T2 124 U: Ko ga stisneš, že ima kakšno hitrost?
T2 125 C: Nima.
T2 126 U: Potem se začne graf kinetične energije v koordinatnem izhodišču?
T2 127 D: Ja, potem se začne iz ničle.
T2 128 C: Ja, iz ničle in potem se poveča (dijak B nariše poševno premico).
T2 129 U: Kaj pa skupna?
T2 130 C: Je tudi konstantna.
Skupna mehanska energija med odrivom skokca, katere graf še nista narisala.
T2 131 U: Ali ima pri odrivu potencialno energijo?
T2 132 C: Ima? Nima?
T2 133 U: Ali se prožnostna energija zmanjšuje proti tlom?
T2 134 C: Ne, proti tlom se povečuje, potem pa se zmanjša.
T2 135 U: Se je mehanska energija pri stisku kaj povečala?
T2 136 C: Ne.
T2 137 U: Ni? Če ga vi ne bi stisnili, bi tudi sam od sebe odskočil?
T2 138 C: Ne, ne bi.
T2 139 D: Začne iz ničle. Linearno.
T2 140 C: Črto potegni tako malo ukrivljeno (dijak B vriše).

91

Priloge
7.2.3

Delo v paru – enakomerna vožnja vozička 1

Po branju navodil učnega lista (Priloga 7.1.3) sta preizkusila vožnjo vozička po vodoravni
podlagi (dvakrat). Nato je oseba A dvignila podlago, da je voziček vozil v klanec. Najprej za
majhen kot (dvakrat), nato sta kot zvečala in opazila, da se hitrost vožnje zmanjša.
T3 1 D: Zdaj bomo štopali, koliko časa potrebuje voziček za enako pot po klancu. Koliko
je dolga deska?
T3 2 U: Štopati čas bi bilo potrebno, če bi nalogo reševali računsko. Nas zanima samo
odvisnost (koncept), zato v nadaljevanju ne bomo računali tako, to ni potrebno.
T3 3 C: Delovanje sil. Sila deluje na podlago, ko se kolesa premikajo, da se premika
naprej. Potrebna je neka sila na motor, ki ga zaustavlja, ko se dviguje po podlagi.
Voziček odda delo, ki ga porabi, da se premakne po klancu navzgor.
T3 4 D: Delo se pretvori v energijo.
T3 5 C: Delo motorja se naprej pretvori v kinetično energijo na vodoravni podlagi. Po
klančini se težje premika. Večji kot je naklon, težje gre navzgor, porabi več energije
(mišljeno delo) v daljšem času, da se premakne za isto dolžino pri vodoravni podlagi.
T3 6 U: Kaj dela pri gibanju vozička?
T3 7 C: Voziček, ki ima v sebi motor, torej motor vozička.
T3 8 U: Kaj se spreminja pri gibanju po klancu navzgor?
T3 9 C: Hitrost. Le-ta se upočasnjuje.
T3 10 U: Si prepričan?
T3 11 D: Dajmo, preverimo.
Izvedeta poizkus gibanja vozička. Najprej gibanje po vodoravni podlagi, nato še po klančini.
T3 12 D: Hitrost je ista pri gibanju. Spremeni se sila. Sila je večja pri gibanju po klančini.
T3 13 U: Katera sila je večja?
T3 14 C: Tista sila, ki voziček poganja navzgor po podlagi. Sila je na nagnjeni podlagi večja
od sile na vodoravni podlagi.
T3 15 U: Ali obstaja naklon, pri katerem se gibanje vozička ustavi?
Dijaka eksperimentalno najdeta maksimalni kot, pri katerem kolesa začnejo drseti po
podlagi. Preizkus izvajata tako, da kot počasi povečujeta in pri stalnem kotu enkrat spustita
voziček, da se dvigne po nagnjeni podlagi. Preizkus izvajata brez govora, dokler vozičku ne
začne spodrsavati na nagnjeni podlagi.
T3 16 U: Kaj velja, ko kolesa vozička zdrsnejo na podlagi?
T3 17 D: Da imajo slab stik s podlago.
T3 18 C: Motor, ki ga poganja, je prešibak. Gume so preslabe.
T3 19 U: Kaj je torej problem v motorju ali v podlagi?
T3 20 C: Nekaj drugega.
T3 21 D: V motorju.
T3 22 U: Ali je motor nehal delovati pri zdrsu koles?
T3 23 D: Ne. Motor je vrtel v prazno.
T3 24 C: Torej, v podlagi.
T3 25 C (dopolnjuje A): Naredimo pregled, kaj smo do sedaj ugotovili. Če imamo
vodoravno podlago veliko, ne moremo povedati. Motor dela, energija se porablja.
Opazimo, da je hitrost gibanja vozička enakomerna in je višja od hitrosti na klancu. Na
klancu se hitrost zmanjša in je tem manjša, čim višji je naklon. Pri nekem naklonu pa
začno pnevmatike spodrsavati in se voziček ne giblje več.
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Dijakom dam vodena navodila za opazovani eksperiment (priloga 7.1.4). Dijaka najprej
rešitve napišeta na dodatne list, pri čemer se dogovarjata. Dijak B prvi piše odgovore.
T3 26 C: Kar nariši voziček na podlagi (dodatni list).
T3 27 D: Sama teža vozička (jo nariše).
T3 28 C: Trenje.
T3 29 D: To je med pnevmatiko in podlago.
T3 30 U: Je prišlo pri vodoravni podlagi do trenja? Kdaj pride do trenja? Imamo namreč
dve sili pri podlagi, lepenje in trenje. Kdaj nastopi katera sila?
T3 31 D: Lepenje deluje, dokler se premika. Trenje pa samo na klancu, ko se ustavi.
T3 32 C: Ko se premika, je lepenje. Na klancu, ko se začne ustavljati, pa pride do trenja.
T3 33 U: Kam narišemo lepenje? Na kaj deluje?
T3 34 C: Na pnevmatiko in podlago.
Nariše lepenje v nasproti smeri, kot je narisana hitrost gibanja vozička.
T3 35 U: Narisala sta silo lepenja v nasprotni smeri, kot je smer gibanja. Katera sila potem
povzroča gibanje vozička v narisani smeri? Katera sila torej potiska voziček v narisani
smeri gibanja?
T3 36 D: Motor.
T3 37 C: Sila motorja.
T3 38 U: Kako motor vpliva na gibanje?
T3 39 C: Motor premika zobnike in potem s prenosom na pnevmatike.
T3 40 D: Očitno sila lepenja deluje v smeri gibanja, da se sploh premika. Saj ga na
vodoravni podlagi nič ne zavira.
T3 41 U: Kaj bi ga lahko zaviralo na vodoravni podlagi?
T3 42 C: (po daljšem razmišljanju) Upor. Zračni upor.
T3 43 U: Torej edina sila, ki še deluje, je sila zračnega upora. V katero smer deluje?
T3 44 D: V nasprotni smeri gibanja.
T3 45 U: Ugotovili smo, da se giblje voziček enakomerno. Kaj velja za sile pri takem
gibanju?
T3 46 C: Seštevek sil mora biti nič (ugotovi po pregledu skice). Navzgor mora delovati še
sila podlage.
Naloga: Katera sila omogoča prenos dela motorja na gibanje vozička?
T3 47 U: Katera sila bi omogočila gibanje?
T3 48 D: Sila vrtenja.
T3 49 U: Sile v zgornjem vprašanju nista narisala?
T3 50 C: Sila lepenja.
T3 51 U: Če bi dali silo lepenja stran, bi se voziček začel gibati?
T3 52 D: Bi se, saj je v stiku s podlago.
T3 53 C: Če smo vzeli silo lepenja stran, potem ne.
Naloga: Sile na pnevmatiko.
T3 54 D: Teža pnevmatike.
T3 55 C: Imaš silo lepenja, ki deluje v isti smeri kot gibanje in tudi normalno silo podlage.
T3 56 D: Upor na pnevmatiko, ker jo nekaj zadržuje. No, v bistvu je zanemarljiv.
T3 57 U: Ali sta sila teže in normalna sila podlage enaki?
T3 58 C: V bistvu ne, saj mora os držati še ostalo vsebino vozička. Dodatna sila osi na
pnevmatiko.
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Naloga: Od česa je odvisna enakomerna hitrost vozička?
T3 59 C: Od lepenja je odvisna sila, kako se giblje.
T3 60 D: Od podlage. Če nima iste sile podlage, nima iste hitrosti.
T3 61 C: Upor, motor, baterije.
Naloga: Odvisnost energij od časa – grafi.
T3 62 C: Kinetična energija je odvisna od hitrosti in je različna od nič, saj če bi bila 0 J, bi se
voziček ustavil.
T3 63 D: Najprej je stal, zato je bila kinetična energija 0 J.
T3 64 U: Zanemarimo začetek gibanja, ko se je voziček pospeševal. Upoštevajmo samo
enakomerno gibanje.
T3 65 D: Potem je kinetična energija stalna (nariše vodoravno premico).
T3 66 U: Kaj je s potencialno energijo?
T3 67 C: Se povečuje, če se kinetična energija zmanjšuje.
T3 68 D: Kaj je potencialna energija?
T3 69 U: Energija, ki je povezana z medsebojno razdaljo teles.
T3 70 D: Potem je 0 J.
T3 71 U: Kaj je s prožnostno energijo?
T3 72 D: Se ne spreminja.
T3 73 C: Skupna energija je isto kot kinetična.
T3 74 U: Kaj je z delom motorčka? Zanemarimo začetno pospeševanje v gibanju.
T3 75 C: Stalno.
T3 76 D: Na začetku je večja, nato pa je enaka (vodoraven graf).
T3 77 U: Začetek gibanja odstranimo iz našega razmišljanja in se osredotočimo samo na
enakomerno gibanje. Kaj se dogaja z vozičkom, če bi motor izključili?
T3 78 C: Vstavil se bi.
T3 79 D: Torej mora nato tudi naraščati.
Razmisleke do sedaj vneseta v navodila. Rezultate vpisuje dijak A. Nato nadaljujeta z
nalogami: Sile na voziček na nagnjeni podlagi.
T3 80 C: Sila podlage.
T3 81 D: Sila lepenja se zveča. Sila upora se zveča.
T3 82 C: Gravitacija.
T3 83 U: Kakšna je sila podlage glede na vodoravno podlago?
T3 84 C: Sila podlage je glede na vodoravno podlago manjša.
T3 85 U: Sila upora je pri vožnji po nagnjeni podlagi večja, manjša ali enaka kot pri
vodoravni podlagi?
T3 86 C: Če gledamo, da je voziček enak, se sila upora ne spremeni.
T3 87 U: Kaj se zgodi s hitrostjo glede na vodoravno podlago?
T3 88 C: Hitrost se zmanjša.
T3 89 U: Kakšna je odvisnost sile upora od hitrosti?
T3 90 C: Večja kot je hitrost, večja je sila upora. Torej se sila upora pri vožnji v klanec
zmanjša glede na vodoravno podlago.
Naloga: Grafi spreminjanja oblik energije in dela.
T3 91 C: Potencialna energija se povečuje. Prožnostna se ne spremeni (na ničli). Kinetična
je spet ista, samo manjša kot pri vodoravni podlagi.
T3 92 U: Skupna je vsota vseh. Kaj se dogaja pri vožnji po nagnjeni podlagi?
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T3 93 C: Skupna se povečuje. Saj če se potencialna povečuje, se tudi vsota povečuje.
T3 94 U: Potencialno energijo ste narisali iz 0 J, ker lahko izbirate začetno stanje. Kaj lahko
tudi pri skupni začnete z 0 J?
T3 95 C: Ne, ker ima na začetku že kinetično energijo.
T3 96 U: Kako se spreminja delo motorčka?
T3 97 C: Povečuje se enako kot prej.
Naloga: Odvisnost hitrosti od naklona nagnjenosti podlage.
T3 98 C: Večji kot je naklon, manjša bo hitrost.
T3 99 D: Potem bo to poševno (od leve proti desni se zmanjšuje). Ko bo naklon najvišji, bo
hitrost najmanjša. Pri neki vrednosti se ustavi, saj zdrsne, nato pa gre samo še po
klancu navzdol.
T3 100 C: Ni ravno premica (vriše izbočeno krivuljo na pomožni list).
Nato razmisleke prepišeta (dijak A) še na list za odgovore/navodila.
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7.2.4

Delo v paru – enakomerna vožnja vozička 2

Dijakoma podamo navodila odprtega tipa (priloga 7.1.3). Najprej izvedeta gibanje vozička
po klančini – za prikaz, kaj raziskujeta.
T4 1 B: No, daj.
T4 2 A: Počakaj malo (bere navodila).
T4 3 B: Daj, mene zanima. (Sam naredi klančino in požene voziček, da se dviga po
klančini. Kot naklona povečuje toliko časa, dokler voziček ne začne drseti. Nato
komentira:) Malo mu drsi. Nima pravih gum. Kakšen je namen?
T4 4 A: (še vedno bere navodilo) Opazujte gibanje … (pri branju se pridruži dijak B)
T4 5 B: Kaj lahko poveste o delovanju sil na voziček? Teža ga vleče navzdol.
T4 6 B: Kaj ga vleče nazaj?
T4 7 A: Upor. Pa lepenje.
T4 8 B: Lahko poizkusimo, kako gre brez gum? Če bo lepenje oziroma trenje kaj večje?
(sname pnevmatike s koles in spusti voziček po klančini navzgor)
T4 9 A: Kaj lahko poveste o silah pri gibanju vozička? Na vodoravni podlagi. Navzdol
deluje Fg, navzgor sila podlage in tudi sila lepenja. Še kaj?
T4 10 B: Upor.
T4 11 A: Ja, še upor.
T4 12 B Zračni upor.
T4 13 A: Kaj pa pri klancu? Kaj še? Sila klanca?
T4 14 B: Sila klanca se spremeni.
T4 15 A: Sila podlage je drugo.
Dijak B še enkrat spusti voziček po klancu.
T4 16 A: Kaj je prejeto delo? Električna energija?
T4 17 B: Oddano delo in toplota. Takrat, ko kolesa spodrsavajo.
T4 18 A: Kaj lahko poveste o energiji oziroma energijskih pretvorbah med gibanjem
vozička? Ko ti dvigneš, se veča potencialna energija. Zmanjšuje pa se kinetična
energija, saj se naklon poveča. Pa električna energija in toplota se povečata.
T4 19 B: Tako je. Kaj je na vodoravni podlagi?
T4 20 A: Ja, nič. Kinetična energija se spremeni samo, ko se spremeni hitrost.
T4 21 B: Ja, saj se, saj se spremeni hitrost, iz 0 m/s se spremeni, ko gre naprej.
T4 22 A: Potem so tu samo še katere energije? Električno delo v …
T4 23 B: Kinetično energijo.
T4 24 A: Na začetku. Kaj pa potem, ko je konstantna hitrost?
T4 25 B: Na vodoravni je …
Podam prazen A4 list za zapisovanje odgovorov/razmislekov. Dijak B piše.
T4 26 B: Kaj lahko poveste o energiji in energijskih pretvorbah?
T4 27 A: Klanec. Napiši. Električna energija se pretvarja v potencialno in kinetično.
T4 28 B: Mislim, da se skozi spreminja.
T4 29 A: Ja, kinetična in potencialna. Pa toploto oddaja. Na ravnem pa ...
T4 30 B: Električna v kinetično. Samo kaj je s potencialno energijo?
T4 31 A: V potencialno ne, ker se ne spreminja. V toplotno.
T4 32 B: Saj kinetična je enaka.
T4 33 A: Na začetku je sprememba kinetične, ko je pospeševal. Potem pa gre v toploto.
T4 34 B: Ali je lahko kinetična kar enaka izgubam?
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T4 35 A: Ne, to ne more.
T4 36 A: Naštejte in pojasnite podobnosti in razlike med obema gibanjema po vodoravni
in poševni podlagi. Kaj je enako?
T4 37 B: Ali je enaka vložena energija?
T4 38 A: Ja, vložena je enaka.
T4 39 B: Spreminja se kinetična energija.
T4 40 A: Kinetična je konstantna, če je naklon stalen.
T4 41 B: Če pa ni isti.
T4 42 A: Enak ravno ne, samo se ne spreminja, če se naklon ne spreminja.
T4 43 B: Se pravi kinetična je …
T4 44 A: Kinetična je enaka, napiši. Tudi električna energija oziroma vloženo delo. Po
prenehanju pospeševanja, če je naklon isti, je kinetična energija konstantna. Razlika je
v sili trenja, lepenja. Pri večjem naklonu se giblje počasnejše, pri čemer je hitrost
konstantna.
T4 45 B: Torej je kinetične energije čisto malo.
T4 46 A: Razlika je, torej večji je naklon, manjša je kinetična energija. Poveča se
potencialna energija. Izgube so večje, ko začnejo kolesa spodrsavati. Hitrost je odvisna
od sile lepenja. Sila lepenja je enaka. Ne. Koeficient lepenja je povsod enak.
T4 47 A: Od česa je odvisna hitrost gibanja v posameznem primeru? Odvisna je od
naklona: višji kot je naklon, počasnejše se giblje. Sila lepenja je v obeh primerih
drugačna ali je ista? Koeficient lepenja je isti, ampak kaj je s kotom? Sila lepenja se
zaradi kota spremeni.
T4 48 A: Midva sva rešila vse.
T4 49 U: Na kaj bi vplivale drugačne gume?
T4 50 A: Na silo lepenja.
T4 51 U: Bi se gibanje po vodoravni podlagi spremenilo?
T4 52 A: Malo je drugače, saj bolj spodrsuje. Na vodoravni podlagi ima sicer dober
oprijem.
T4 53 B: Manjša bi bila razlika na vodoravni podlagi kot pa pri poševni podlagi, kjer bi bila
razlika v pnevmatikah bolj opazna.
Podam vodena navodila (Priloga 7.1.4).
T4 54 A: (glasno branje navodil). Narišite sile na voziček, smer gibanja. Navzdol deluje Fg,
navzgor sila podlage, ki sta enaki in še sila lepenja v smeri gibanja.
T4 55 B: Trenje je še. Sila lepenja je večja od trenja.
T4 56 U: Ali imate obe sili (lepenje in trenje) hkrati?
T4 57 A: Ja, obe sili. Nekaj ga zavira.
T4 58 U: Voziček zavira trenje ali kaj drugega?
T4 59 B: Upora ima malo.
T4 60 A: Upor.
T4 61 B: Zračni upor. V nasprotno smer gibanja gre.
T4 62 U: Ali so vse štiri gume pogonske?
T4 63 B: Ne. Zadnje ne (Vključi voziček in opazi, da se vse pnevmatike vrtijo.).
T4 64 A: Da.
T4 65 U: Torej imate lepenje pri vseh pnevmatikah ali pa trenje pri vseh štirih
pnevmatikah. Odvisno od tega, kakšno je gibanje glede na podlago.
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T4 66 A: Torej je lepenje pri vodoravni podlagi.
T4 67 A: Katera sila omogoča prenos dela pri gibanju vozička?
T4 68 B: FL (sila lepenja).
T4 69 A: Narišite sile na pnevmatiko … (branje navodila)
T4 70 B: Gor/dol imaš težo in podlago.
T4 71 A: Fg in Fp sta enaki. Potem sila lepenja deluje (narisano v nasprotni smeri gibanja
osi). Kaj pa zavira? Samo zrak? Centrifugalna sila tukaj ne vpliva na gibanje?
T4 72 U: Ali os vpliva še na katero smer gibanja pnevmatike razen narisane sile v navpični
smeri?
T4 73 B: Električna (motor) os vrti.
T4 74 U: Če ni lepenja, se os pnevmatike samo vrti (v prazno ni translacije).
T4 75 A: Torej F motorja.
T4 76 B: F osi. Deluje v smeri gibanja.
T4 77 A: V isto smer kot sila lepenja (nariše silo gibanja).
T4 78 A: (Branje navodila naslednjega vprašanja) Od česa je odvisna enakomerna hitrost
pri gibanju po vodoravni podlagi? Od mase in sile lepenja?
T4 79 B: Od gum.
T4 80 A: To je sila lepenja.
T4 81 A: (Narišite, kako se s časom spreminja energija …) Prožnostna je 0 J. Kinetična je
konstantna, ko doseže stalno hitrost. Potencialna je 0 J, saj se višina ne spremeni.
Skupna energija je samo kinetična, torej vodoravna premica. A (delo motorčka) je tudi
0 J.
T4 82 B: Delo motorčka najprej zraste, saj mora pospešiti voziček.
T4 83 A: Delo je enako spremembi energije. Torej je tudi ta konstanta.
T4 84 U: Ali obstaja še kaj, kar nista upoštevala?
T4 85 A: Lepenje in gretje. Torej je delo poševna daljica.
Začneta reševati naloge iz nagnjene podlage.
T4 86 A: Sila teže (nariše navzdol).
T4 87 B: Sila lepenja (po klancu navzgor).
T4 88 A: Sila klanca v smeri klanca (navzdol) in F podlage, ki je navpična na podlago.
Naloga o energijah pri gibanju pri nagnjeni podlagi.
T4 89 A: Prožnostna energija je 0 J. Kinetična je konstanta, če je hitrost konstantna.
Potencialna se povečuje. Skupna je kinetična in potencialna. Delo je enako spremembi
kinetične in potencialne.
T4 90 B: Pri tem imaš še več izgube, saj se na mestu suče.
T4 91 A: Delo je enako spremembi kinetične in potencialne energije. Torej je delo enako
spremembi skupne energije (graf narisan iz ničle koordinatnega sistema).
Naloga: Vpliv naklona na hitrost.
T4 92 A: Da. Večji kot je naklon, počasneje se giblje. Večja je sprememba potencialne
energije.
T4 93 A: Večji naklon (nariše graf s padajočo premico).
T4 94 U: Dodatno vprašanje. Skupno energijo sta narisala iz ničle.
T4 95 B: Ne mora biti iz ničle?
T4 96 A: Kinetična energija se ne spreminja.
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T4 97 U: Če se kinetična ne spreminja in je na začetku različna od nič, kako je lahko
skupna, ki je vsota kinetične in potencialne na začetku, nič?
T4 98 A: Torej bi morala začeti iz sredine (popravi graf). Delo pa je enako nič (mišljeno iz
začetkov v koordinatnem izhodišču).
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