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Povzetek
Tekoči kristali so tema, ki je tesno povezana z izkušnjami dijakov in trenutno zelo aktualna
tema v raziskovalnih krogih, zato je dober primer sodobne fizikalne teme, ki jo skušamo
vnesti v pouk. Na podlagi naših izkušenj in znanj o tekočih kristalih in na podlagi predstav
študentov prvega letnika univerzitetnega študija o tekočih kristalih smo oblikovali učno
gradivo o tekočih kristalih. Učno gradivo, ki je podrobno predstavljeno v tej disertaciji, skuša
študente voditi do usvojitve konceptov, ki so pomembni za razumevanje delovanja
tekočekristalnega prikazalnika. Gradivo je sestavljeno iz treh delov, in sicer iz predavanja in
laboratorijskih vaj pri kemiji in fiziki. Eksperimenti, ki so predstavljeni v okviru fizikalnega
dela vaj, se nanašajo na fazni prehod, značilen za tekoče kristale, polarizacijo svetlobe, dvojni
lom in barve.
Učno gradivo je bilo testirano pri študentih 1. letnika na študijskem programu Razredni pouk
na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Rezultati kažejo, da je gradivo dejansko možno
uporabiti v praksi in tudi napredek v znanju v povezavi s tekočimi kristali je znaten, od
uspeha 24 % na predtestu, do 68 % na testu takoj po končanem učnem posegu z učnim
gradivom in 64 % na testu, ki se je izvajal ob izpitu mesec dni kasneje. Predhodna raziskava
je pokazala, da je znanje o tekočih kristalih, ki so ga študenti prvih letnikov različnih
študijskih smeri pridobili pred študijem, zanemarljivo. Ker študente razrednega pouka
naravoslovje povečini ne zanima, lahko sklepamo, da bodo študenti naravoslovnih študijskih
smeri z učnim gradivom usvojili vsaj toliko znanja kot študenti razrednega pouka. Zato smo
testirali fizikalni del učnega gradiva tudi pri študentih 1. letnika študijskega programa fizika z
vezavami na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Rezultati kažejo, da so študenti
dvopredmetne fizike na večino testiranih vprašanj odgovorili bolje kot študenti razrednega
pouka.
Za študente fizike smo učno gradivo dopolnili z zahtevnejšim eksperimentom, s katerim
izmerimo kotno odvisnost izrednega lomnega količnika. Z eksperimentom neposredno in
nazorno pokažemo dvojni lom v tekočih kristalih. V ta namen sta bili izdelani homeotropna in
planarna klinasta tekočekristalna celica, ki omogočata kvalitativne in kvantitativne meritve
izrednega lomnega količnika v odvisnosti od smeri. V disertaciji predstavimo fizikalne
osnove razširjanja svetlobe skozi anizotropno snov, postavitev eksperimenta, meritve in
rezultate.
Fizikalni del učnega gradiva smo preoblikovali za namene poučevanja v srednji šoli, saj
želimo, da so dijaki po zaključenem srednješolskem izobraževanju naravoslovno pismeni.
Gradivo je bilo testirano v dveh srednjih šolah v dveh oddelkih 3. letnika gimnazijskega
programa. Rezultati testiranja in mnenja učiteljev kažejo, da gradivo lahko uporabimo za
predstavitev teme tekoči kristali v srednješolskem izobraževanju, saj so dijaki usvojili ključne
koncepte, ki so potrebni za razumevanje delovanja tekočekristalnih prikazalnikov. V
disertaciji predstavimo podrobno evalvacija gradiva in smernice za nadaljnje delo.
Ključne besede: izobraževanje, tekoči kristali, razvoj učnega gradiva, srednja šola, fakulteta,
prenos znanstvenih spoznanj, testiranje, dvolomnost, barve, fazni prehod, LCD, šolski
eksperiment
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Liquid crystals as a means of introducing modern topics into teaching of physics:
teaching module Liquid crystals for the highschool and university level
Abstract
Liquid crystals are linked to everyday students’ experiences and are also a topic of a current
scientific research, so they are a good candidate of a modern topic to be introduced into
education. Taking into account our experience with liquid crystals and students'
preconceptions we designed a teaching module about liquid crystals, which is presented in the
dissertation. The teaching module consists of a lecture and experimental work in a chemistry
and physics lab. In the chemistry lab students synthesise liquid crystal MBBA and in the
physics lab they study its physical properties. Within the experimental work they study phase
transitions, polarization of light, double refraction and colours.
The evaluation of the module was performed among the first year pre-service primary school
teachers who have no special preferences for natural sciences. The evaluation shows that the
module is very efficient in transferring knowledge and feasible in practice since the students
achieved 24 % on the pre-test, 68 % on the test performed after the physics lab and 64 % on
the test that was performed one month later as a part of an exam. A prior study showed that
the informally obtained pre-knowledge on liquid crystals of the first year students on several
different study fields is negligible. Since the social science students are the ones that are the
least interested in natural sciences it can be expected that students in any study programme
will on average achieve at least as good conceptual understanding of phenomena related to
liquid crystals as the group involved in the pilot study. The physics part of the module was
evaluated among the first year pre-service physics teachers from the Faculty of Education at
University of Ljubljana. At most of the tested questions the achievements of the pre-service
physics teachers were better than the achievements of the pre-service primary school teachers.
The teaching module for future physics teachers was upgraded with a more elaborate
experiment that directly and illustratively demonstrates double refraction. For this purpose,
two, homeotropic and planar, liquid crystalline wedge cells were designed, which enable
qualitative and quantitative measurements of the extraordinary refractive index direction
dependency in a uniaxial nematic liquid crystal. The basic physics of the propagation of light
in anisotropic materials, the experimental setup, measurements and results are described in
detail in the dissertation.
Because we want the high school students to be scientifically literate at the end of the high
school studies, the physics part of the module was adapted, in line with the nature of work in
high schools. The teaching module was evaluated in two high schools in two third-year
classes in each school (on average students were 17.8 years old). The results of the evaluation
and teachers’ opinions show that the module is efficient in transferring knowledge also in the
high school and feasible in practice. Students assimilated crucial physical concepts that are
necessary for the understanding of how liquid crystal displays work. The thesis presents a
detailed evaluation of the high school module and gives guidelines for future work.
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Keywords: education, liquid crystals, learning materials development, secondary school,
faculty, modern science in school, testing, double refraction, colours, phase transition, LCD,
school experiment
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UVOD

Za fizika je fizika stalen navdih za nova odkritja, nefiziki pa fiziko največkrat obravnavajo kot
dolgočasno in zastarelo disciplino, odmaknjeno od vsakodnevnega življenja [1]. Hkrati se
ljudje ne zavedajo posledic fizikalnih raziskav v vsakodnevnih aplikacijah, zato jemljejo
akademsko raziskovanje kot zapravljanje javnega denarja. Toda raziskave so tesno povezane
z razvojem, čeprav niso ciljno usmerjene k aplikacijam. To lahko ponazorimo z dobro znanim
stavkom, da žarnica ni bila odkrita z optimizacijo sveče [2,3].
Svet se že nekaj časa srečuje z upadom zanimanja za naravoslovne in tehnične študije, torej
študije, ki vključujejo fiziko [1,4-6]. Vzrok za upad zanimanja se morda skriva v tem, da se
fizika učečim prepogosto zdi nezanimiva, neuporabna in dolgočasna, kajti teme, ki jih srečajo
na različnih ravneh izobraževanja, so s stališča učečih stare. Med obravnavanimi temami, ki
jih zasledimo v učnih načrtih za osnovno in srednjo šolo, skorajda ni najti aktualnih
raziskovalnih tem in obravnav vsakdanjih pojavov in uporabljenih tehnologij [7-9].
Kako lahko povečamo motivacijo učečih za naravoslovje? Ena od možnosti je vpeljava
modernih vsebin, ki so del vsakdanjih izkušenj in so morda tudi raziskovalno žive. Obenem je
pomembno, da z novo vsebino razvijemo kompetence in dosežemo učne cilje predvidene z
učnim načrtom. Pomembno je, da so nove vsebine strokovno na ustreznem nivoju, da jih
učitelj lahko usvoji. Tema mora temeljiti na znanjih, ki jih učeči usvajajo v okviru veljavnega
učnega načrta, in tudi obratno, ob obravnavi moderne vsebine naj učeči dosežejo nekatere
učne cilje predvidene z učnim načrtom. Izkaže se, da so teme, ki predstavijo drobec aktualnih
raziskav v učilnicah in pokažejo, da fizika ni mrtev predmet, zelo redke [1,10-14].
Vse zgoraj omenjene zahteve izpolnjujejo tekoči kristali. Vsi imamo izkušnje s posledicami
raziskovanja na področju tekočih kristalov, čeprav se tega morda ne zavedamo. Tekoče
kristale vsebuje vsak mobilni telefon, prenosni računalnik in skoraj vsak televizijski zaslon je
osnovan na tekočekristalni tehnologiji [15-18]. Obenem so tekoči kristali področje, na
katerem potekajo živahne znanstvene raziskave. Naj omenimo, da se samo svetovne
tekočekristalne konference udeleži okoli 1000 raziskovalcev, raziskovalcev na področju
tekočih kristalov pa je neprimerno več [19]. Obenem se odpirajo mnoge možnosti uporabe
tekočih kristalov na področjih, ki jih danes komaj slutimo, npr. v medicini [16]. Tekoči
kristali imajo zanimive optične lastnosti, ki omogočajo številne eksperimente, ki jih lahko
razložimo na podlagi povprečnega nivoja srednješolskega predznanja. Zato lahko tudi dokaj
enostavno izobrazimo učitelje za posredovanje tematike učečim. Učeče pa lahko z
eksperimenti s tekočimi kristali zlahka navdušimo. Zanimanje vpliva na motivacijo in
posledično tudi na izbiro študijske usmeritve.
Fizika tekočih kristalov je kompleksna veja znanosti, ki združuje raziskovalce s področja
fizike, kemije, računalništva, matematike, ipd. Nekatere pojme in koncepte povezane s
tekočimi kristali lahko razumejo tudi nefiziki, če so jim le-ti posredovani skozi skrbno
načrtovan učni proces, ki temelji na nabiranju praktičnih izkušenj s tekočimi kristali. Tekoči
kristali služijo tudi kot ilustracija za kopico konceptov s področja termodinamike in optike na
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višjih ravneh fizike. Na svetovni konferenci raziskovalcev s področja tekočih kristalov (The
International Liquid Crystals Conference, krajše ILCC) v Krakow-u leta 2010 je bil pokazan
velik interes raziskovalcev za vključitev teme tekoči kristali na različne ravni izobraževanja.
ILCC je konferenca, ki poteka vsaki dve leti, udeleži pa se je približno 1000 raziskovalcev z
različnih podpodročij širokega raziskovalnega področja tekočih kristalov. V Krakow-u je bila
ena od štirih paralelnih sekcij tudi sekcija Tekoči kristali v izobraževanju (Liquid Crystals in
Education). Občinstvo je nepričakovano zapolnilo predavalnico in po predavanjih so se
razvile številne debate o prepotrebnosti te sekcije [20]. Podobno se je zgodilo na evropski
konferenci o tekočih kristalih (European Conference on Liquid Crystals) v Mariboru leta 2011
in leta 2012 na ILCC v Mainz-u v Nemčiji. Zato ni presenečenje, da so številni raziskovalci
poskušali vpeljati tekoče kristale v pouk fizike in kemije na dodiplomski in podiplomski
ravni. Različni raziskovalci so v svojih delih predstavili aktivnosti povezane s tekočimi
kristali, ki so jih izvedli s študenti. Aktivnosti so obsegale vse od sinteze tekočih kristalov,
predstavitve zgradbe tekočih kristalov, razlage temeljnih fizikalnih lastnosti tekočih kristalov
in eksperimentov za prikaz le-teh, predstavitev defektov, itn. Podrobneje ta dela predstavimo
v poglavju 2. Ključna pomanjkljivost vseh dosedanjih poskusov vpeljave tekočih kristalov v
pouk je, da raziskovalci niso evalvirali učnega posega, ki so ga izvedli s študenti.
Vprašanje, ki se takoj porodi, je, ali se učeči v našem prostoru sploh srečajo s tekočimi kristali
tekom svojega izobraževanja? V osnovni in srednji šoli zagotovo ne. Na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani, kjer sem zaposlena, se študenti 1. letnika dodiplomskega (1. stopnja)
pedagoškega študijskega programa dvopredmetna fizika seznanijo s tekočimi kristali v okviru
predmeta Fizikalni pogled na naravo. Podrobneje pa se študenti pedagoške fizike seznanijo s
tekočimi kristali šele v okviru specifičnih predmetov na podiplomskem študiju.
Vsa do sedaj predstavljena izhodišča so bila vodilo za zasnovo doktorske disertacije. Tema
doktorske disertacije z naslovom Uporaba tekočih kristalov za vpeljavo sodobnih vsebin v
poučevanje fizike: učna tema tekoči kristali za srednješolski in univerzitetni nivo sodi v
področje fizike, podrobneje se ukvarja s področjem didaktike fizike, saj obravnavana tema
združuje področje fizikalnih znanj in področje specialne didaktike. V doktorski disertaciji
predstavljamo tekoče kristale, učno gradivo o tekočih kristalih in evalvacijo gradiva. Učno
gradivo o tekočih kristalih je primerno za predstavitev teme tekoči kristali na srednješolskem
in fakultetnem nivoju. Predstavimo fizikalne lastnosti, ki jih imajo tekoči kristali kot
predstavniki a) mehke snovi, b) anizotropne snovi, c) nove faze snovi in č) tehnološko
uporabnih materialov, ki jih srečujemo na vsakem koraku [21]. Gradivo temelji na rezultatih
analize neformalno pridobljenega znanja o tekočih kristalih pri študentih prvega letnika
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani [22]. Podrobni rezultati omenjene raziskave so
predstavljeni v okviru magistrskega dela Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v
prvem letniku univerzitetnega študija [23].
Pri načrtovanju doktorskega dela sem si zastavila sledeča raziskovalna vprašanja, na katera
odgovorim v doktorski disertaciji:
 Kako in v kolikšni meri vodi učno gradivo o tekočih kristalih dijake k poznavanju
tekočih kristalov in njihovih osnovnih lastnosti?
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Kako in v kolikšni meri dijaki s pomočjo učnega gradiva o tekočih kristalih usvojijo
oziroma dopolnijo svoje znanje o le-teh?
Koliko doprinese učno gradivo o tekočih kristalih študentom pedagoških študijskih
programov pri poznavanju tekočih kristalov in njihovih osnovnih lastnosti?
Kako razviti demonstracijski eksperiment in laboratorijsko vajo, ki bosta dovolj
nazorno in z ustrezno natančnostjo pokazala študentom fizike kotno odvisnost
lomnega količnika v anizotropni snovi?

Z doktorskim delom sem želela doseči sledeča cilja:



razviti učno gradivo o tekočih kristalih, ki bo učeče vodilo do znanj potrebnih za
razlago delovanja tekočekristanega prikazalnika;
raziskati in z eksperimentom predstaviti anizotropijo v lomnem količniku.

Da bi dosegla cilja, sem:


izdelala učno gradivo o tekočih kristalih za srednješolski in univerzitetni nivo za
pedagoške študijske programe z optimizacijo šolskih eksperimentov in gradivo
evalvirala;



zasnovala in izvedla eksperiment, s katerim pokažemo kotno odvisnost lomnega
količnika za izredni val od -90° do 90° glede na smer dolgih osi tekočega kristala;



zasnovala učno enoto na univerzitetnem nivoju za študente fizike, ki vsebuje
spoznanja eksperimenta merjenja kotne odvisnosti izrednega lomnega količnika.

Izvirna znanstvena spoznanja doktorske disertacije so že objavljena v znanstvenih člankih v
revijah s faktorjem vpliva. Učno gradivo o tekočih kristalih je predstavljeno v članku How to
teach liquid crystals? [21]. Učno gradivo in njegova evalvacija sta podrobno predstavljena v
članku Liquid crystals: a new topic in physics for undergraduates [24]. Spoznanja v povezavi
z merjenjem kotne odvisnosti lomnega količnika za izredni val so predstavljena v članku
Direction dependence of the extraordinary refraction index in uniaxial nematic liquid crystals
[25].
Struktura doktorske disertacije je sledeča. Poglavje 2 je posvečeno utemeljitvi, zakaj vključiti
sodobna znanstvena spoznanja v poučevanje fizike. Poudarek je na vpeljavi tekočih kristalov
v poučevanje in pregledu obstoječe literature na področju tekočih kristalov v izobraževanju. V
3. poglavju disertacije podrobno opišemo tekoče kristale in njihove lastnosti. Ker so tekoči
kristali anizotropni, podrobno predstavimo razširjanje svetlobe v anizotropnih snoveh.
Natančneje je predstavljen dvojni lom. V poglavju 4 predstavimo učno gradivo o tekočih
kristalih ter njegovo evalvacijo med študenti in dijaki. V poglavju 5 predstavimo eksperiment,
ki pokaže, da je lomni količnik za izredni val v nematičnih tekočih kristalih odvisen od smeri.
Sledijo sklepi in diskusija (poglavje 6), kjer ugotovimo, da je učno gradivo o tekočih kristalih
uspešno v praksi, saj študenti in dijaki usvojijo znanja v povezavi s tekočimi kristali.
Navedemo omejitve testiranj, predloge za izboljšavo gradiva in ideje za nadaljnje delo. V
poglavju 7 povzamemo ključne ugotovitve doktorske disertacije in nakažemo smernice za
nadaljnje raziskovanje.
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SODOBNA ZNANSTVENA SPOZNANJA IN POUČEVANJE FIZIKE

Razvoj fizike in drugih naravoslovnih znanosti poteka danes zelo hitro zaradi potreb razvoja
novih tehnologij v sodobni družbi [14]. Nekateri raziskovalci se trudijo poleg prispevkov v
znanstveni literaturi raziskovalno delo predstaviti tudi v poenostavljeni obliki, ki je še vedno
fizikalno korektna [14,26-29]. Učitelji se lahko s tovrstno literaturo seznanijo z novimi
spoznanji, ki jih lahko v korektni obliki podajajo naprej in oblikujejo odgovore na morebitna
vprašanja učečih. Problem za učitelje pri sledenju razvoja in vnašanju sodobnih znanstvenih
spoznanj je prav v strokovni nepodkovanosti, kajti tematika je za učitelja nova, znanstvena
literatura pa prezahtevna [14]. Poleg tega vključevanje sodobnih tem od učitelja zahteva
poznavanje sodobnih tem, razmislek o umestitvi tem v učni načrt za predmet na določeni
stopnji izobraževanja in interese učečih [30]. V splošnem sodobne teme po naravi ne morejo
biti del temeljnih vsebin učnih načrtov katerekoli izobraževalne stopnje, lahko pa učitelj zanje
najde mesto v sklopu časa namenjenega izbirnosti in v sklopu možnosti, ki jih izvirni učitelj v
okviru svoje (formalne) avtonomije lahko izkoristi [14].
Ko skušamo novo temo, ki je del aktualnih raziskav, hkrati pa njene aplikacije vidimo na
vsakem koraku, prilagoditi za učne namene, ne zasledimo literature, ki bi nam s smernicami
pomagala pri pripravi učnega gradiva. Ob temeljitem pregledu literature na področju
fizikalnega izobraževanja nisem našla nobenih teoretičnih okvirov, kako vključiti novo temo
v poučevanje. V literaturi obstajajo teoretični okviri za različne pristope pri poučevanju,
diskusije o motivaciji študentov in članki o razumevanju različnih fizikalnih pojmov [31-40].
Naletela sem na nekaj primerov vpeljave novih tem, kot so npr. polprevodniki v
srednješolskem izobraževanju [41] ali vpeljava zahtevnejših pojmov povezanih s trenjem
[42].
Garcia-Carmona in Criado [41] predstavljata didaktični predlog, kako poučevati
polprevodnike pri fiziki v srednji šoli. Pri tem se opirata na učni načrt za naravoslovje v
Španiji. Zasnovala sta učno sekvenco, ki sta jo tudi testirala s srednješolci. S srednješolci sta
izvedla teste in tudi intervjuje, ki so pokazali učinkovitost učne sekvence o polprevodnikih,
raven znanja in ovire, na katere so dijaki naleteli med učenjem o superprevodnikih. Ker sta z
dijaki opravila tudi intervjuje in pregledala njihove zapiske, sta dobila informacije o odnosu
dijakov do obravnavane tematike in njihovem učenju in ocenila, v kolikšni meri sekvenca
spodbuja sodelovalno učenje in samoregulacijo učenja. Rezultati so pokazali, da so dijaki v
splošnem usvojili pojme v povezavi s polprevodniki, vendar z nekaj napačnimi razumevanji.
Ob usvajanju znanj s področja polprevodnikov so tudi razvili pozitiven odnos do učenja fizike
polprevodnikov, stopnja njihove motivacije za učenje je bila med učnim procesom visoka.
Avtorja sta z evalvacijo učne sekvence o polprevodnikih ugotovila, da je polprevodnike
možno obravnavati v srednji šoli, pri čemer je potrebno še podrobneje raziskati samo temo. V
okviru izboljšav sta predlagala učne cilje, ki bodo pokrivali segmente, kjer so bila zaznana
napačna razumevanja dijakov pri temi polprevodniki.
Dijaki in študenti imajo pogosto težave z razumevanjem trenja in z njim povezanih pojavov.
Tekom izobraževanja se omenjeni temi običajno ne posvetimo dovolj. Besson idr. [42] so
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oblikovali učno gradivo oziroma sekvenco o trenju med trdnimi snovmi. Učna sekvenca se
prične z demonstracijskimi poskusi, ki prikazujejo različne vrste trenja. Nadaljnji
eksperimenti vodijo učeče do kvantitativnih spoznanj o vplivih na trenje. Za pomoč učečim
pri razumevanju trenja so predlagali tudi modele, ki prikazujejo proces, ki se odvija na
površini telesa v stiku.
Ob pregledu literature smo zasledili tudi nekaj primerov vpeljave pojmov povezanih s
kvantno mehaniko v srednje šole [43-46]. Kvantna fizika običajno ni vključena v
srednješolsko izobraževanje zaradi potrebne visoke ravni abstrakcije in matematičnega
formalizma potrebnega za razlago. Kot del projekta Visual Quantum Mechanics project so
bile razvite učne enote, s pomočjo katerih učečim z omejenim predznanjem predstavijo
osnove kvantne fizike. Ta študija raziskuje uporabnost enote »Trdnine in svetloba«, ki
predstavi načela kvantne fizike v okviru učenja o svetečih diodah. Učna enota je bila
evalvirana na srednjih šolah. Opazovanje, ankete in vprašalnike so uporabili za preučevanje
izvajanja učne enote in interakcije med učenci in učitelji. Učitelji in dijaki so učno enoto
ocenili kot motivacijsko za opazovanje in učenje. Rezultati evalvacije kažejo, da so nekateri
učitelji imeli težave s tematiko in učnimi stili predvidenimi z enoto [43].
Mueller in Wiesner [45] v svojem delu predstavita nov kurz o kvantni mehaniki, znotraj
katerega se učeči seznanijo s koncepti kvantne mehanike na osnovni ravni. S pomočjo
virtualnih laboratorijev študenti sami odkrijejo, v čem se kvantni pojavi razlikujejo od
klasičnih, s katerimi imajo opravka v vsakdanjem življenju. Rezultati evalvacije kurza kažejo,
da je večina študentov usvojila pojme povezane s kvantno mehaniko, pri čemer so se s takim
načinom dela izognili napačnim predstavam, do katerih pride pri tradicionalni obravnavi
kvantne mehanike.
Zgoraj omenjeni avtorji so oblikovali svoja učna gradiva na podlagi osebnega znanja, izkušenj
in premislekov. Na podlagi literature lahko rečemo, da je združenje fizikov zainteresirano za
izboljšave v poučevanju. Motivacija raziskovalcev na področju akademskih in aplikativnih
raziskav je bolj na razvoju novih eksperimentov kot na temeljiti študiji njihovega vpliva na
učenje. Avtorji, ki se ukvarjajo z akademskimi in aplikativnimi raziskavami, tudi poučujejo, a
se ne ukvarjajo z raziskavami na področju fizikalnega izobraževanja, čeprav pogosto za
namene poučevanja redno objavljajo demonstracijske poskuse in laboratorijske vaje v revijah
kot sta American in European Journal of Physics. Medtem pa se raziskovalci na področju
fizikalnega izobraževanja povečini ne ukvarjajo z vpeljavo sodobnih znanstvenih spoznanj v
pouk fizike, ampak raziskujejo vplive na učenje in poučevanje tradicionalnih vsebin fizike.
Kakorkoli že, dostopnega je mnogo gradiva za učne namene za različne teme, stare in
sodobne, toda nadaljnji korak, ki vodi do skladnega učnega gradiva z jasno začrtanimi cilji in
evalvacijo, manjka. Pod evalvacijo pojmujemo vpliv gradiva na napredek v znanju o
konceptih povezanih z obravnavano tematiko pri učečih, morebitne omejitve učnega gradiva
in izpostavljene segmente, ki vodijo do napačnih predstav, zahtevnost gradiva za izvedbo s
strani učitelja, motivacijo učečih za učenje z gradivom, predlogi za izboljšavo gradiva,
možnosti diferenciacije gradiva ipd.
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Na podlagi omenjenih težav v nadaljevanju podajamo kratek pregled obstoječe literature
nanašajoč se na vpeljavo tekočih kristalov v poučevanje. Pregled literature je bil podrobno
predstavljen že v magistrskem delu Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem
letniku univerzitetnega študija [23]. Magistrsko delo predstavlja raziskavo, na kateri smo
osnovali gradivo o tekočih kristalih.

2.1 Tekoči kristali pri pouku fizike
Kaj mlade motivira? Znano je, da učeče lahko motiviramo z vpeljavo sodobnih vsebin fizike,
s katerimi se učeči vsakodnevno srečujejo, a še niso vključene v pouk [8,14]. Učeči živijo in
rastejo s sodobno tehnologijo, uporabljajo sodobne naprave, ki so tehnično zelo zapletene, a
ne razumejo njihovega delovanja, čeprav jih to zanima [14,47-50]. Pri sodobni informacijsko
komunikacijski tehnologiji imajo prav tekoči kristali pomembno vlogo. In pouk fizike je tisti,
ki naj bi predstavljal vez med fizikalnimi novostmi in aplikacijami ter fizikalno korektnim
informiranjem mladih o teh novostih [14,26].
Svetovni splet je v današnjem času pomemben vir informacij [48]. Zelo pogost izdelek s
tekočimi kristali so tekočekristalni prikazalniki, LCD-ji. Če v iskalnik google vpišemo geslo
"LCD*" dobimo 11.530.000.000 zadetkov (20. 12. 2012), 324.000 pod geslom "how lcd*
work*", pod geslom "learn* liquid crystal*" 87.800.000 in pod geslom "know* liquid
crystal*" 138.000.000. Vse kaže na to, da so tekočekristalni prikazalniki zelo pogosta in
hkrati zanimiva tema. Na podlagi števila zadetkov lahko sklepamo, da se je z vedenjem o tem,
kako delujejo tekočekristalni prikazalniki, ukvarjalo že mnogo ljudi. Izpostaviti velja še, da
število zadetkov na zgoraj omenjena gesla zagotovo kaže interes ljudi o znanjih v povezavi s
tekočimi kristali oziroma tekočekristalnimi prikazalniki.
Ali učeči pridobijo informacije o tekočih kristalih, ki so ključni za delovanje LCD-jev, tekom
izobraževanja? Tekoči kristali niso omenjeni v učnih načrtih fizike in kemije za gimnazije v
Sloveniji, čeprav fleksibilnost učnega načrta omogoča, da jih ustrezno podkovan učitelj
vključi v pouk [7,51-53]. Trenutno so med poučevanjem različnih predmetov v okviru študija
na dodiplomskih študijskih programih fizike tekoči kristali le omenjeni, pri čemer nikjer niso
sistematično obravnavani s stališča pomembnosti različnih fizikalnih konceptov. Eden od
poskusov uvajanja tekočih kristalov v pouk poteka v okviru predmeta Fizikalni pogled na
naravo (1. letnik, 1. stopnja) že četrto leto pri študentih dvopredmetne fizike na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani. V 2. letniku 1. stopnje dvopredmetnega študija fizike na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se študenti pri predmetu Svetloba v poučevanju
srečajo z dvolomnimi snovmi, kjer se omenijo tudi tekoči kristali.
Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se študenti fizike in
izobraževalne fizike v 2. letniku 1. stopnje pri predmetu Nihanje in valovanje seznanijo z
lastnostmi optično anizotropnih snovi in njihovo predstavitvijo s poskusi. Študenti fizike
usvajajo temeljna in zahtevnejša znanja o tekočih kristalih pri izbirnih predmetih Tekoči
kristali in Moderna optika na 2. stopnji študija.
7

Nove tehnologije s tekočimi kristali s pridom uporabljajo prav mladi, ki običajno ne poznajo
fizikalnih temeljev njihovega delovanja. Vendar nekatere med njimi zanima način delovanja
in primerno bi bilo, da bi fizikalno korektne in razvojni stopnji primerne odgovore ponudili v
šoli [50,54]. Zaradi edinstvenih fizikalnih lastnosti tekočih kristalov so mnogi avtorji že
obravnavali vpeljavo tekočih kristalov v dodiplomske in podiplomske študijske programe, kar
sem povzela že v magistrskem delu. Naj na kratko ponovim. Mehanski tridimenzionalni
model trdne, tekočekristalne in tekoče faze je predstavljen v delu [55]. Zgodovinski razvoj
raziskovanja na področju tekočih kristalov in aplikacij najdemo v članku [56]. Crawford in
Ondris-Crawford [57] poudarita, da so tekoči kristali odlični materiali, ki povežejo
elementarno fiziko s tehnologijo in drugimi znanstvenimi disciplinami.
Informacije o sintezi holesternih tekočih kristalov v šolskem laboratoriju za dodiplomske
študente najdemo v [58] in [59]. Članka opisujeta tudi metode testiranja osnovnih fizikalnih
lastnosti. Opise eksperimentov, ki omogočajo merjenje lomnih količnikov v tekočih kristalih,
najdemo v dodatku članka [59] in v [60]. Predstavljena je tudi absorpcija polarizirane svetlobe
v tekočih kristalih.
Tekoči kristali, ki so zelo primerni za izobraževalne namene, so termotropni, saj se njihove
lastnosti spreminjajo s temperaturo. Barva holesternega tekočega kristala se spremeni, v
kolikor se spremeni njegova temperatura, zato jih lahko uporabimo v termometrih [61,62].
Termotropni tekoči kristali so tudi občutljivi na tlak. Med pregledom literature smo našli tudi
delovni list, ki pomaga študentom odkrivati občutljivost holesteričnih tekočekristalnih
mešanic na tlak in temperaturo [63]. Eksperiment, s katerim študenti posnamejo spekter
svetlobe in izmerijo anizotropijo lomnega količnika v holesternem tekočem kristalu, najdemo
v članku [64].
Niz eksperimentov, ki približajo tekoče kristale študentom, in jih učitelj lahko izvede
demonstracijsko, je opisan v prispevku [65]. Eksperimenti predstavijo koncepte v povezavi z
optiko, kot je razširjanje svetlobe, polarizacija svetlobe, sipanje svetlobe in optična
anizotropija. Tekoče kristale lahko tudi uporabimo za študij prepuščanja svetlobe skozi
polarizatorje [66].
V primeru, ko se celica s tekočim kristalom nahaja v električnem polju, in presežemo kritično
vrednost napetosti, se molekule začnejo sukati v smeri polja. Ta pojav imenujemo
Freedericksz-ov prehod. Moses in Jensen [67] v članku predstavljata zahtevnejše fizikalne
vaje, ki obravnavajo omenjeni pojav in so primerne za študente na dodiplomski in
podiplomski ravni.
Liberko in Shearer v [68] podata postopek za sintezo nematičnega tekočega kristala 4metoksibenziliden-4’-n-butilanilina (MBBA) in množico eksperimentov, ki demonstrirajo
optične lastnosti tekočih kristalov. V delu najdemo opis izdelave tekočekristalne celice z
urejenimi molekulami, predstavljeno je opazovanje celice s polarizacijskim mikroskopom.
Avtorja tudi natančno opišeta fazne prehode med trdno, tekočekristalno in tekočo fazo.
Predstavljeni eksperimenti so zanimivi, ker študenti sami sintetizirajo tekoči kristal, ki ga
kasneje uporabijo pri meritvah, npr. merjenju lomnih količnikov.
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V tekočih kristalih so defekti zelo pomembni, ne le za razumevanje mikroskopske zgradbe,
ampak tudi zaradi tehnološkega pomena. Iz tega razloga si zaslužijo omembo tudi v šoli.
Kranjc [69] predstavi gradivo, s katerim študente seznani z osnovami defektov v tekočih
kristalih. Tekoči kristali, s poudarkom na defektih, so bili vpeljani v pouk fizike v okviru
izbirnega predmeta Fizika trdne snovi za študente 4. letnika (nebolonjskega) dodiplomskega
študija dvopredmetne fizike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Med pregledom literature naletimo tudi na množico zahtevnejših člankov, ki nakazujejo
vpeljavo tekočih kristalov in z njimi povezanih konceptov na dodiplomsko in podiplomsko
raven izobraževanja. V [70] je predstavljen eksperiment, ki opisuje laboratorijsko vajo na
temo magnetne dvolomnosti v tekočih kristalih. Pieranski [71] predstavi zbirko
eksperimentov s kiralnimi tekoči kristali (holesteriki, modre faze, smektiki) namenjeno
študentom fizike. Repnik idr. [72] obravnavajo defekte v tekočih kristalih. Defekti v tankih
tekočekristalnih plasteh so podrobno obravnavani in predstavljeni s fizleti v [73]. Tekoči
kristali pa se ne uporabljajo zgolj v prikazalnikih, ampak tudi v stikalih. Boruah [74] predstavi
tekočekristalni modulator svetlobe, ki se uporablja za dinamično manipulacijo laserskega
curka.
Na koncu naj nekaj besed namenimo še naši raziskovalni skupini, ki deluje na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani pod vodstvom red. prof. dr. Mojce Čepič in na Fakulteti za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru pod vodstvom red. prof. dr. Nataše
Vaupotič. Naša raziskovalna skupina skuša s svojim delom približati tekoče kristale učečim.
Podrobne študije faznih prehodov in obravnave pojma fazni prehod pri pouku fizike se je v
okviru doktorskega dela lotila Susmanova [75]. Podroben opis mehanskega modela, ki
omogoča vizualizacijo razlik med faznim prehodom prvega in drugega reda, je predstavila
tudi v [76]. V [75] in [76] je opisana analogija med mehanskim modelom in faznimi prehodi v
tekočih kristalih. Enostaven mehanski model tudi pomaga pri predstavitvi dinamike v okolici
faznega prehoda iz smektika A v smektik C.
Enoosna simetrija v tekočekristalni fazi vodi do anizotropije v kar nekaj fizikalnih lastnostih.
Že preprost pogled na kos lesa nam da vedeti, da je struktura lesa anizotropna. Les ima
izrazito anizotropne dielektrične lastnosti v območju mikrovalov, medtem ko jih imajo tekoči
kristali v vidnem področju. Zaradi tega lahko uporabimo les kot model za prikaz anizotropnih
optičnih lastnosti v tekočih kristalih [77]. Anizotropijo v lomnem količniku smo podrobno
preučevali v nematičnih enoosnih tekočih kristalih. Eksperiment, ki je namenjen študentom
fizike, in same meritve kotne odvisnosti izrednega lomnega količnika so predstavljeni v
članku [25] in v tej doktorski disertaciji.
Pečarjeva proučuje lastnosti optično anizotropnih prozornih materialov. Ukvarja se s
sistematičnim eksperimentalnim prikazom nastanka konoskopske slike in razlage
konoskopije, ki je ustaljena metoda za merjenje lomnih količnikov v odvisnosti od smeri v
tovrstnih materialih. Njeno delo zaobjema tudi izdelavo didaktičnih tekočekristalnih celic,
delo z njimi in prikaz njihove uporabe v tekočekristalnih zaslonih (model slikovnega elementa
tekočekristalnih zaslonov) [78].
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Študija urejanja molekul z ukrivljeno sredico se je lotila Gornikova. V diplomskem delu je
predstavila tudi konstrukcijo mehanskega učila, s katerim lahko ponazorimo urejanje molekul
z ukrivljeno sredico [79].
Žebovčeva [80] je preučevala tekočekristalne elastomere, katerih zanimiva lastnost je
termomehanski odziv. S segrevanjem preidejo tekoči kristali iz le-teh iz nematske v izotropno
fazo. Izdelala je mehanski model, ki ga lahko uporabimo v šoli, z namenom, da si učeči bolje
predstavljajo, kakšni so tekočekristalni elastomeri in njihov termomehanski odziv.
Z vprašanjem, ali nanodelci vplivajo na tekočekristalno urejanje, se je ukvarjala Trčkova [81],
ki je v svojem diplomskem delu primerjala lastnosti mešanice tekočih kristalov in nanodelcev
z lastnostmi čistega tekočega kristala. Izdelala je tudi model urejanja tekočega kristala v novo
stabilizirani TGBA smektični fazi, za katero je značilna periodična struktura vijačnih
defektov. En del take strukture je tudi predstavila z mehanskim modelom.
Predstave študentov prvega letnika univerzitetnega študija o tekočih kristalih so podrobno
predstavljene v magistrskem delu [23] in v članku [22]. Na podlagi predstav o tekočih
kristalih je bila osnovano učno gradivo o tekočih kristalih za dijake in študente [21,24].
Gradivo in njegova evalvacija sta podrobneje predstavljena prav v tej doktorski disertaciji.
Naj omenimo še, da Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in
fiziko Univerze v Ljubljani in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
sodelujejo pri temeljnem raziskovalnem projektu Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine
v izobraževanje - tekoči kristali, ki ga vodi red. prof. dr. Mojca Čepič. Omenjeni projekt kaže,
da se je tudi financer zavedal, da so tekoči kristali v izobraževanju področje, v katerega je
smotrno vlagati, kajti na področju tekočih kristalov trenutno potekajo živahne znanstvene
raziskave, ki odpirajo mnoge možnosti uporabe na področjih, ki jih morda le slutimo.
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3

TEKOČI KRISTALI

Vsak dan imamo opravka s trdnimi, tekočimi in plinastimi snovmi, a se običajno ne
zavedamo, da plinasto, tekoče in trdno stanje niso vsa obstoječa termodinamska ravnovesna
stanja, v katerih so lahko snovi. Delitev na tri agregatna stanja je poenostavitev [82]. Ne
samo, da neka trdna snov lahko kristalizira v različnih kristalnih razredih, ampak se tudi med
tekočim in trdnim stanjem včasih pojavijo vmesne faze, v katerih je urejenost manjša kot v
kristalih, pa vendarle večja od tiste v tekočinah [83]. Te vmesne faze je odkril konec 19.
stoletja botanik Reinitzer, ki je preučeval ekstrakte pridobljene iz korenja. Eden od ekstraktov
je bil holesteril benzoat. Reinitzer je holesteril benzoatu meril tališče [16,84]. Opazil je
nenavadne lastnosti te spojine, in sicer dve »tališči«. Za pomoč pri razlagi lastnosti holesteril
benzoata je prosil nemškega fizika Lehman-a, ki je nenavadno snov opazoval pod
polarizacijskim mikroskopom. Lehnman je polarizacijski mikroskop priredil tako, da je lahko
vzorcu, ki ga je opazoval, počasi spreminjal temperaturo. Pri tem je opazil, da prekrižana
polarizatorja prepuščata svetlobo, če je med njima holesteril benzoat pri temperaturi med
obema »tališčema«. Sklepal je, da je ta snov dvolomna. Lehman je snov tudi poimenoval
tekoči kristal [16,84].
Zanimanje za tekoče kristale je nekako do šestdesetih let prejšnjega stoletja upadlo. Ponovno
zanimanje za tekoče kristale je privedlo do razvoja prvih tekočekristalnih prikazalnikov. Prvi
tekočekristalni prikazalniki, ki so delovali pri sobni temperaturi, so bili odkriti v sedemdesetih
letih. To je povzročilo pravo eksplozijo odkritij novih tekočekristalnih materialov in široke
uporabe tekočih kristalov na vseh področjih življenja [16,83]. Še danes so raziskave v polnem
teku, glede aplikacij tekočih kristalov na področju medicine, optičnih komunikacij, novih
materialov [16,84,85].
V tem poglavju se bomo omejili na koncepte, ki so pomembni za razumevanje delovanja
tekočekristalnih prikazalnikov. V nadaljevanju predstavljamo, kaj tekoči kristali so in
opišemo njihove lastnosti, pri čemer se osredotočimo na optične lastnosti.

3.1 Tekoči kristali in notranja urejenost
Tekoči kristali so snovi, ki imajo vsaj eno dodatno fazo med tekočo in trdno fazo. Če kristalni
tekoči kristal segrevamo (slika 1a), se pri temperaturi tališča stali in preide v tekočekristalno
fazo. To opazimo kot motno tekočino (slika 1b). Tekočekristalna faza ima lastnosti tako
tekoče kot tudi kristalne faze. Tekočekristalna faza teče kot tekočina, ali bolj osnovno, nima
pozicijskega reda dolgega dosega. Tekočekristalna faza je tudi anizotropna, kar je običajno
lastnost kristalov, oziroma obstaja orientacijski red dolgega dosega vsaj v eni smeri. Če tekoči
kristal v tekočekristalni fazi še naprej segrevamo, se motna tekočina pri določeni temperaturi
zbistri oziroma postane prozorna. Poteka fazni prehod iz tekočekristalne faze v izotropno
tekočo fazo. Ko je temperatura tekočega kristala višja od temperature bistrišča, je v epruveti
tekoči kristal samo v izotropni tekoči fazi (slika 1c).
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a)

b)

c)

Slika 1: Tekoči kristal MBBA v a) kristalni, b) tekočekristalni in c) izotropni tekoči fazi

Tekočekristalnih faz je več vrst. Poznamo nematične, kiralne nematične (holesterične),
smektične, modre, diskaste faze in še mnoge bolj kompleksne faze. V disertaciji bomo
obravnavali le najenostavnejše in najpreprostejše tekoče kristale – nematike, ki so sestavljeni
iz podolgovatih molekul. S tem pa ne bomo izgubili na posplošitvi pojmov in pojavov
obravnavanih znotraj učnega gradiva. Lastnosti nematikov namreč zadoščajo za uporabo v
tekočekristalnih prikazalnikih.
Slika 2 prikazuje razporeditev molekul v kristalni fazi, tekočekristalni nematični fazi in
izotropni tekoči fazi. V kristalni fazi imajo molekule točno določene položaje, kar pomeni, da
so pozicijsko urejene. Podolgovate molekule v kristalni fazi so orientirane v isto smer, in so
zato tudi orientacijsko urejene. V nematični fazi obstaja le orientacijski red molekul, ne pa
pozicijski. V tekoči izotropni fazi ni ne orientacijskega in ne pozicijske urejenosti molekul.
V izotropnih tekočih fazah (slika 2c) se molekule termično gibljejo, spreminja se lega težišča
molekule, molekule se tudi vrtijo. Vrtenje okoli kratkih osi molekul je počasnejše od vrtenja
okoli dolgih osi. Ko snov ohlajamo, naprej zamre vrtenje okoli kratkih molekularnih osi in
privlačne medmolekulske sile uredijo molekule pretežno v isto smer. To je prehod iz tekoče v
nematsko tekočekristalno fazo (slika 2b). S tem postane tekoči kristal orientacijsko urejen. Če
tekoči kristal še naprej ohlajamo, le-ta kristalizira. Za kristalno fazo je značilna pozicijska in
orientacijska urejenost (slika 2a) [84,86].
Pri nematskih tekočih kristalih so dolge osi molekul bolj ali manj orientacijsko urejene,
težišča molekul pa so razmeščena naključno, podobno kot v tekočini. Podolgovate osi
molekul so v povprečju usmerjene vzdolž neke smeri ⃗ , ki jo imenujemo direktor [84].
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temperatura
a) Kristal

b) Nematik

c) Izotropna tekoča faza

Slika 2: S segrevanjem tekočega kristala se spreminja urejenost molekul. a) Pri nizki temperaturi
(kristalna faza) so molekule tekočega kristala pozicijsko in orientacijsko urejene, b) z višanjem
temperature se najprej delno poruši pozicijska urejenost, pri nematiku so podolgovate molekule le
orientacijsko urejene, c) pri dovolj visoki temperaturi so molekule tekočega kristala popolnoma neurejene
(izotropna faza). Rdeča puščica predstavlja smer direktorja ⃗ .

3.2 Lastnosti tekočih kristalov
Delovanje prikazalnikov (npr. v zaslonih prenosnih računalnikov) temelji na lastnostih
anizotropne zgradbe tekočih kristalov in njihovega odziva na električno polje. Dielektričnost
in lomni količnik tekočih kristalov se spreminjata s spreminjanjem urejenosti molekul. Vpliv
električnega polja na tekoče kristale je bistvo delovanja modernih prikazalnikov [16].
Ko so molekule tekočih kristalov v tekočekristalni fazi v bližini površin, se zaradi interakcij s
površinami urejajo. S posebno obdelavo površin lahko dosežemo dobro definirano smer
orientacije dolgih osi molekul na površini, npr. v smeri vzdolž ali pravokotno na stranico
površine.
Z zunanjim električnim ali magnetnim poljem vplivamo na spremembo urejenosti molekul,
ker električni in magnetni navori skušajo zavrteti dolge osi molekul in jih urediti v smeri
vzdolž ali pravokotno na smer polja – odvisno od lastnosti molekul. Sukanje molekul pod
vplivom zunanjega polja vpliva na optične lastnosti celice in s tem na jakost prepuščene
svetlobe. To je osnova za delovanje tekočekristalnih prikazalnikov: pri vključenem polju
celica ne prepušča svetlobe in jo vidimo temno, če je polje izključeno, pa celica prepušča
svetlobo in jo vidimo svetlo [16,18].

3.2.1 Razširjanje svetlobe v anizotropni snovi
Snov je anizotropna, če so njene fizikalne lastnosti v različnih smereh različne. To zlahka
preverimo pri različnih vzorcih pletenja pletenin, saj je raztezek pletenine odvisen od smeri
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sile, s katero pletenino vlečemo [87]. Trdnost lesa je različna vzdolž letnic in prečno na
letnice [16,77]. V splošnem so anizotropne lastnosti značilne za trdne snovi. Na tekoče
kristale so postali pozorni zato, ker so anizotropni v številnih lastnostih, čeprav tečejo kot
tekočine. Za aplikacije je ključna anizotropija tekočih kristalov v optičnih lastnostih. Optična
anizotropija snovi pomeni, da sta lomni količnik in posledično hitrost razširjanja svetlobe v
snovi različna v različnih smereh [16].
Tekoči kristali so dvolomni. Dvolomnost je pomembna posledica anizotropne zgradbe
tekočih kristalov [88]. Če z laserskim curkom posvetimo na dvolomno snov, se curek svetlobe
razcepi na dva curka, ki se običajno krajevno ločita in sta linearno polarizirana.
Pomembna lastnost razširjanja svetlobe v anizotropnih snoveh je, da ima gostota energijskega
toka drugačno smer kot valovni vektor ⃗ Gostoto energijskega toka podamo s Poyntingovim
vektorjem , ki je pravokoten na smer jakosti električnega polja ⃗ in magnetnega polja ⃗ .
Valovni vektor ⃗ je pravokoten na smer razširjanja valovnih čel. Hitrost, s katero se razširjajo
valovna čela, imenujemo fazna hitrost. Njena smer je določena s smerjo ⃗ . Hitrost, s katero
se energija širi skozi prostor, se imenuje skupinska (grupna) hitrost, v angleščini pa tudi
žarkovna hitrost (ray velocity) [89]. Njena smer je v smeri

[90].

V zunanjem električnem polju z jakostjo ⃗ se snov polarizira. V anizotropni snovi
polarizacija ⃗ v splošnem ni v smeri zunanjega električnega polja ⃗ in je odvisna od smeri ⃗ .
To lastnost opišemo s tenzorjem električne susceptibilnosti . Zveza med polarizacijo snovi in
električnim poljem je:
⃗
kjer je

⃗,

(1)

dielektrična konstanta.

Svetloba je elektromagnetno valovanje, v katerem nihata električno in magnetno polje.
Električno polje v elektromagnetnem valovanju vpliva na snov in jo polarizira. Polarizacija v
snovi se spreminja z enako frekvenco, kot je frekvenca svetlobe. Zaradi interakcije svetlobe s
snovjo se hitrost širjenja svetlobe v snovi zmanjša. Čim večja je inducirana polarizacija v
snovi (snov z večjo električno susceptibilnostjo), tem manjša je hitrost svetlobe.
Razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu in fazno hitrostjo svetlobe v snovi je podano z
lomnim količnikom . Ker je v anizotropnih snoveh polarizacija v snovi odvisna od smeri
zunanjega polja, se v tovrstnih snoveh lomni količnik spreminja s smerjo razširjanja svetlobe,
in je odvisen od smeri električnega polja (smeri polarizacije svetlobe). Pri tem moramo biti
pozorni, da ne zamenjamo pojmov polarizacija snovi ⃗ in polarizacija svetlobe, ki je podana s
smerjo ⃗ v svetlobi.
Razširjanje svetlobe opišemo z valovno enačbo. Če predpostavimo, da je snov nemagnetna (ni
magnetizacije zaradi zunanjega magnetnega polja), nevtralna (ne vsebuje prostih nabojev) in
ne prevaja električnega toka, se valovna enačba glasi [91,92]:
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⃗

⃗

(2)

,

dielektrični tenzor, ki je vsota tenzorja identitete

kjer je
susceptibilnosti .

in električne

je indukcijska konstanta.

Z enačbo (2) je električno polje enolično določeno. Ravni elektromagnetni val, s frekvenco
se širi v poljubni smeri, ki jo podaja smer valovnega vektorja ⃗ . Ravni val zapišemo kot:
⃗

⃗

⃗

,

(3)

.

Če vstavimo nastavek (3) v valovno enačbo (2), dobimo splošno valovno enačbo za ravni val
v anizotropni snovi [90,93]:
⃗
kjer je

(⃗

⃗)

⃗

,

(4)

velikost valovnega vektorja v vakuumu.

Kristali, ki imajo nižjo simetrijo, imajo tri značilne smeri, v katerih je inducirana polarizacija
vzporedna z zunanjim električnim poljem. Te tri smeri določajo lastni koordinatni sistem in v
tem sistemu je dielektrični tenzor diagonalen:

(
kjer so

,

in

),

(5)

lastne vrednosti dielektričnega tenzorja.

Dielektrični tenzor ima pri kristalih z nižjo simetrijo tri različne lastne vrednosti
.
Pri kristalih z višjo simetrijo sta dve lastni vrednosti dielektričnega tenzorja enaki in take
kristale bomo obravnavali v nadaljevanju.
Valovno enačbo (4) zapišemo v lastnem sistemu za splošno smer valovnega vektorja:
⃗

,

(6)

⃗

.

(7)

in jakost električnega polja:

Izberemo, da sta

in

enaka:
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(

(8)

).

Iz valovne enačbe (4) dobimo sistem treh enačb:
(

)

(

)

,

(9)

,

(10)

,

(11)

ki jih lahko predstavimo v matrični obliki kot:
(12)
[

][

]

.

Netrivialna rešitev sistema enačb (9) – (11) obstaja, če je determinanta matrike v enačbi (12)
enaka nič:

(

)

(

)(

Brez izgube splošnosti lahko predpostavimo, da se valovni vektor nahaja v
⃗

.

(13)

)

-ravnini:
(14)

Enačba (13) ima za omenjeni primer dve rešitvi, in sicer:
(15)
in
(16)

Pogoj (15) pravi, da je velikost valovnega vektorja v anizotropni snovi enaka za vse smeri
razširjanja v
-ravnini. Ta rešitev predstavlja valovni vektor rednega vala ⃗ (slika 3).
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Lomni količnik za redni val je enak √ . Če grafično predstavimo rešitve enačbe (15) in
upoštevamo rotacijsko simetrijo, potem konice valovnih vektorjev, ki rešijo valovno enačbo,
ležijo na površini krogle.

Slika 3: Dovoljene velikosti valovnega vektorja v -ravnini za anizotropne snovi z optično osjo vzdolž
-osi ležijo na modrem krogu za redni val in na rdeči elipsi za izredni val. je kot med valovnim
vektorjem ⃗ in optično osjo,
in sta redni in izredni lomni količnik,
pa je lomni količnik za
izredni val, ki se razširja z valovnim vektorjem ⃗ pod kotom glede na optično os. Pri dani smeri ⃗ je
smer električnega polja ⃗ v izrednem valu tangencialna na elipso (zelena črtkana črta). Energijski tok se
⃗
⃗ , torej v smeri pravokotno na ⃗
razširja v smeri Poynting-ovega vektorja
in sta - in
-komponenti valovnega vektorja v anizotropni snovi,
je velikost valovnega vektorja v vakuumu.

Enačba (16) predstavlja pogoj, ki ga mora izpolnjevati valovni vektor za izredni val ⃗ . Lomni
količnik izrednega vala je odvisen od smeri razširjanja (slika 3). Za razširjanje vala vzdolž osi je lomni količnik enak √ . Za razširjanje vala vzdolž -osi je lomni količnik enak √ .
Lomni količnik za izredni val ima vrednosti med √

in √ , če se val razširja v smeri med -

in -osjo. √
in √
sta snovni konstanti, ki ju imenujemo redni in izredni lomni
količnik. Lomni količnik za izredni val je odvisen od smeri in ga bomo označili z
Če
grafično predstavimo rešitve enačbe (16) in upoštevamo rotacijsko simetrijo, ugotovimo, da
konice vektorjev, ki rešijo to enačbo, opišejo rotacijski elipsoid. Vidimo, da obstaja v kristalu
ena smer, vzdolž katere se svetloba razširja kot v izotropni snovi. To smer imenujemo optična
os.
Izrazimo velikost valovnega vektorja za izredni val kot
(17)
kjer je
kotom

lomni količnik za izredni val za razširjanje svetlobe z valovnim vektorjem pod
glede na optično os. Valovni vektor izrazimo kot
⃗

(18)

17

Z uporabo izraza (16) in (18) dobimo iz enačbe (16) izraz za kotno odvisnost lomnega
količnika za izredni val [92]:
(19)

Pokažimo, da sta redni in izredni val linearno polarizirana. Ob upoštevanju pogoja (15) v
enačbi (10), lahko enačbo (10) poenostavimo v
(20)

.

V primeru, da je izpolnjen pogoj (15), iz enačbe (20) sledi, da
Če še v enačbah (9) in
(11) upoštevamo pogoja (14) in (15), ugotovimo, da je
. Redni val je torej
linearno polariziran v smeri , tj. v smeri pravokotno na ravnino definirano z optično osjo in
valovnim vektorjem.
Kakšno je smer jakosti električnega polja v izrednem valu? Če leži ⃗ v
(11) poenostavi v:

-ravnini, se enačba

(21)
Iz enačbe (21) izrazimo razmerje med

in

in dobimo:

(

(22)

)

kar se ob upoštevanju enačbe (16) preoblikuje v
(23)
Če enačbo (16) diferenciramo, dobimo:
(24)
Izraz (24) preoblikujemo in zapišemo razmerje med

in

kot:
(25)

S primerjavo enačb (23) in (25) ugotovimo, da je
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(26)
Podoben pristop lahko uporabimo pri enačbi (9), kar tudi pripelje do ugotovitve (26). Ko
upoštevamo pogoj (16) v enačbi (10), dobimo, da je
Jakost električnega polja v rednem in izrednem valu ležita pravokotna eden na drugega. ⃗ v
izrednem valu leži torej v ravnini, ki jo določata valovni vektor in optična os in kaže v smeri
tangentno na elipso.
⃗
⃗ in je
Smer razširjanja energijskega toka je podana s Poynting-ovim vektorjem
pravokotna na smer ⃗ . Energijski tok (curek) se razširja v drugi smeri kot valovna čela,
katerih smer razširjanja je določena s smerjo valovnega vektorja ⃗ . Razlika med smerema je
prikazana na sliki 3.

3.2.1.1 Dvojni lom
Ko vpade curek nepolarizirane svetlobe na snov, se lomi. Smer valovnega vektorja za curek je
določena z robnimi pogoji na meji. Iz Maxwellovih enačb sledi, da se na meji ohranja
tangencialna komponenta jakosti električnega polja in jakosti magnetnega polja in pravokotna
komponenta gostote magnetnega polja in gostote električnega polja [92-94].
Robnim pogojem na meji lahko zadostimo le, če se faze polj tik nad mejo in tik pod mejo
ujemajo. Iz pogoja za ujemanje faz sledi, da mora biti komponenta valovnega vektorja vzdolž
meje v obeh snoveh enaka [92], kar pomeni:
,

(27)

kjer je je vpadni kot valovnega vektorja in lomni kot valovnega vektorja, je velikost
valovnega vektorja v snovi nad mejo in
velikost valovnega vektorja v snovi pod mejo.
Velikosti valovnih vektorjev lahko zapišemo kot
in
, kjer sta
in
lomna količnika snovi nad in pod mejo. Iz enačbe (27) sledi znan izraz za lomni zakon [95]:
(28)
Lomni zakon velja tako v izotropni kot tudi anizotropni snovi. Upoštevati pa moramo, da se
po anizotropni snovi razširjata redni in izredni val. Lomni zakon velja za vsak val posebej, in
sicer:
(29)

19

za redni val in
(30)
za izredni val.

in

sta lomna kota za smer valovnega vektorja rednega in izrednega vala.

Pri prehodu svetlobe v anizotropno snov lahko opazujemo dvojni lom (slika 4). Curek
nepolarizirane svetlobe z znanim valovnim vektorjem se razdeli na dva curka: rednega in
izrednega, kot ju določa lomni zakon (enačbi (29) in (30)). Lomni zakon določa smer
razširjanja valovnega vektorja ⃗ . Smer energijskega toka pa je tista, ki jo v motni snovi
vidimo kot curek svetlobe, zato se zdi, da za izredni val lomni zakon ne velja. Pokažimo to na
ekstremnem primeru (slika 5). Žarek, ki ponazarja curek svetlobe, vpade pravokotno na mejo
z optično anizotropno snovjo, optična os je pod kotom glede na mejo. Valovni vektor je v
zraku vzporeden s smerjo energijskega toka. V anizotropni snovi (AS) se valovna vektorja za
redni in izredni val razširjata v isti smeri kot v zraku, torej pravokotno na mejo (ali vzdolž
vpadne pravokotnice). V anizotropni snovi energijski tok izrednega vala ni vzporeden z
valovnim vektorjem. Energijski tok za redni val je še naprej v smeri vpadne pravokotnice, za
izredni val pa pod nekim kotom glede na vpadno pravokotnico (slika 5). V anizotropni snovi
torej vidimo dva žarka. Vpadni curek svetlobe se v anizotropni snovi razcepi na dva curka, ki
sta po prehodu skozi snov krajevno ločena. Pri prehodu skozi planparalelno ploščico
anizotropne snovi sta curka vzporedna.

zrak

zrak

AS

AS

a)

b)

Slika 4: Dvojni lom na meji med zrakom in anizotropno snovjo (AS). Optična os leži v vpadni ravnini in
je a) pravokotna oziroma b) vzporedna z mejo. V anizotropni snovi dovoljena velikost valovnega vektorja
leži na modri krožnici za redni val in na rdeči elipsi za izredni val. Valovni vektor je ponazorjen s črno
puščico. je vpadni kot. in sta lomna kota za redni in izredni val, je kot med valovnim vektorjem
izrednega vala in optično osjo. Pogoj za ujemanje faz elektromagnetnega valovanja na meji zahteva, da se
z mejo vzporedna komponenta valovnega vektorja ohranja. Velikost te komponente je predstavljena z
navpično polno črto, ki je vzporedna vpadni pravokotnici (črtkana črta). Električna poljska jakost rednega
vala je v smeri pravokotno na vpadno ravnino (označena s krožcem s piko), v izrednem valu pa je v smeri
tangencialno na elipso in ni pravokotna na ⃗ . Zelena puščica prikazuje smer energije .
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zrak
AS

zrak

Slika 5: Razširjanje svetlobe skozi planparalelno ploščico anizotropne snovi (AS). Curek svetlobe vpade
pravokotno na mejo dveh snovi. Na meji se razcepi na dva curka, rednega in izrednega. Smer valovnih
vektorjev je v obeh curkih enaka (sivo je ponazorjena smer valovnih čel). Smer energijskega toka
svetlobe v izrednem valu (zeleno) se na meji spremeni. Po prehodu iz anizotropne snovi sta smeri
razširjanja valovnih čel in energijskega toka za redni in izredni curek med seboj vzporedni in vzporedni z
valovnim vektorjem.

3.2.1.2 Optična anizotropija v tekočih kristalih
Kot smo podrobneje razložili v poglavju 3.1, so nematični tekoči kristali sestavljeni iz
podolgovatih molekul z orientacijsko urejenimi dolgimi osmi molekul. Povprečno smer
dolgih osi molekul imenujemo direktor ⃗ . Ker so vse smeri gibanja molekul v smeri
pravokotno na dolge osi molekul enako verjetne, je sistem enoosen z optično osjo vzdolž
direktorja. V vzorcih tekočih kristalov se tvorijo skupki molekul - domene z določeno smerjo
⃗ , ta smer pa se od domene do domene razlikuje. Zaradi sipanja svetlobe na mejah med
skupki orientiranih molekul je snov v tekočekristalnem stanju videti motna. V nematičnih
tekočih kristalih je orientacijska korelacijska dolžina, znotraj katere lahko pričakujemo
urejenost molekul v isti smeri, do okoli 500 μm. V kolikor želimo, da so molekule v vzorcu
urejene v želeni smeri, morajo biti vzorci tanjši od korelacijske dolžine [96].
Znotraj velikostnega reda optičnih frekvenc imajo podolgovate molekule večjo polarizabilnost
vzdolž dolgih osi molekul kot pravokotno na njih, zato je inducirana polarizacija v
tekočekristalni snovi večja v primeru, ko je električno polje pravokotno na direktor. Zaradi
tega se bo svetloba polarizirana pravokotno na direktor razširjala z večjo skupinsko hitrostjo
kot svetloba s polarizacijo vzporedno z direktorjem.
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3.2.2

Urejanje molekul tekočega kristala

Medmolekulske sile vodijo v urejanje molekul, ki je značilno za tekočekristalno fazo. S
površinami in zunanjimi polji lahko vplivano na to, v kateri smeri pa bo kazal direktor v
nematski fazi in kako se bo ta smer v prostoru spreminjala. Za delovanje LCD-ja je
pomemben vpliv zunanjega električnega polja na ureditev direktorja v tekočekristalni celici.
Za potrebe aplikacij tekoče kristale »zapremo« v tanke celice. Površino, ki je v stiku s
tekočim kristalom, prevlečemo s primerno polimerno plastjo. Z drgnjenjem deloma uredimo
dolge polimerne molekule, zato se molekule tekočega kristala raje uredijo v smeri drgnjenja,
ker je to energijsko bolj ugodno [96,97].
Urejanje dolgih osi molekul pravokotno na površino dosežemo tako, da površino prevlečemo
s plastjo lecitina, detergenta ali silana. Vse omenjene snovi imajo polarno glavo, ki se
adsorbira na stekleno površino, in nepolaren rep (alifatsko verigo), ki stoji približno
pravokotno na površino. Tekočekristalne molekule se uredijo z dolgimi osmi vzdolž
nepolarnih repov adsorbentov [16,18,97].
V obeh primerih, vzporedni ali pravokotni orientaciji ob površini, se urejenost zaradi
orientacijske elastičnosti ohranja tudi stran od stene, tako da lahko brez težav dobimo dobro
urejene vzorce debeline do kakih 200 μm. Pri večjih debelinah se pojavijo v vzorcih defekti
[96, 97].
Za šolske potrebe lahko molekule tekočega kristala enostavno uredimo tako, da stekleni
plošči, ki ju uporabimo za izdelavo celice, podrgnemo v eni (izbrani) smeri. Če je orientacija
molekul določena s površino, bodo molekule težile k enotni ureditvi vzorca, neodvisno od
debeline vzorca (slika 6) [16,96,97].
n

Slika 6: Površinsko sidranje molekul. Če stekleni plošči za pripravo tekočekristalne celice podrgnemo, se
molekule med ploščama uredijo v isti smeri, kot so urejene molekule na površini plošč.

Na ureditev direktorja vplivajo tudi zunanja polja. Poglejmo podrobneje vpliv električnega
polja. Freedericksz je med prekrižanima polarizatorjema opazoval, kako se spreminja
prepustnost celice, če se spreminja električna napetost na celici. Tekočekristalno celico je
pripravil tako, da je na dve, v isti smeri podrgnjeni stekelci (kot na sliki 6) naparil elektrodi in
celico napolnil s tekočim kristalom. Ko je na elektrodi priključil napetost, je med ploščama
nastalo homogeno električno polje. Napetost in s tem električno polje je povečeval in
opazoval prepustnost tekočekristalne celice. Ko je električno polje preseglo kritično vrednost,
so se molekule popolnoma zasukale v smeri električne polja, in celica ni prepuščala svetlobe
[16,96].

22

Kaj se zgodi z nepolarno molekulo tekočega kristala v električnem polju? Ko vključimo
električno polje z jakostjo ⃗ , se v nepolarni molekuli inducira električni dipol
Na
inducirani električni dipol v električnem polju deluje navor ⃗⃗ . Navor je definiran kot
vektorski produkt električnega dipolnega momenta in jakosti električnega polja, kar zapišemo
⃗ . Navor zavrti molekulo v smeri električnega polja. Vrtenje je počasno, saj se
kot ⃗⃗
mora sprva inducirati dipol in šele nato navor zavrti molekulo (slika 7) [18,91].

𝑝𝑒

𝑝𝑒
+-

𝐸

+

-

+

𝐸⃗

+
𝑝𝑒

𝐸

čas

Slika 7: Vpliv električnega polja z jakostjo ⃗ na nepolarno molekulo. Nepolarna molekula se v
električnem polju polarizira, težišči pozitivnega in negativnega naboja se razmakneta, v molekuli se
inducira električni dipol . Na inducirani električni dipol deluje navor. Čim večji je električni dipol ob
konstantnem električnem polju, tem večji je navor in s tem zasuk molekule.

3.2.2.1 Tekočekristalni prikazalnik z zasukanim nematikom
Shemo ene celice v tekočekristalnem prikazalniku vidimo na sliki 8. V tekočekristalnih
celicah, ki se uporabljajo v tekočekristalnih prikazalnikih, so površine običajno take, da
zasidrajo molekule z njihovimi dolgimi osmi vzdolž površine. Orientacija molekul na zgornji
in spodnji površini je zasukana za 90 °. Celica z zasukanim nematikom sestoji iz tanke plasti
nematičnega tekočega kristala (plast je običajno debela med 5 in 25 μm), vstavljenega med
dve stekleni ploščici, ki imata naparjeni prozorni elektrodi. Prozorni elektrodi sta iz zelo tanke
kovinske plasti, običajno sta iz prozorne električno prevodne prevleke ITO, ki je trdna
raztopina indijevega (III) oksida in kositrovega (IV) oksida [16,18,98]. Če damo celico med
dva prekrižana polarizatorja, katerih prepustni smeri sovpadata s smerjo površinskega sidranja
molekul in s tem direktorja ⃗ , taka celica prepušča svetlobo (slika 8a). Če elektrodi
priklopimo na vir napetosti, je med elektrodama električno polje ⃗ . Električno polje vpliva na
urejenost tekočekristalnih molekul v celici. Z električnim poljem kontroliramo stopnjo
preureditve molekul ( ⃗ ) iz vijačne strukture v homogeno strukturo in s tem prepustnost celice
(slika 8b). V homogeni strukturi se linearno polarizirana svetloba širi vzdolž optične osi
tekočega kristala s hitrostjo rednega žarka, njena polarizacija pa ohranja smer. To pomeni, da
je polarizacija izstopne svetlobe pravokotna na prepustno smer analizatorja, zato se v njem
svetloba v celoti absorbira. Tekočekristalna celica v tem primeru ne prepušča svetlobe
(slika 8c) [15,18].
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TEMNO

SVETLO

𝐸

a)

𝐸

b)

𝐸

c)

Slika 8: Razporeditev molekul v celici uporabni za prikazalnike. a) Svetlo stanje: brez električnega polja
celica prepušča svetlobo; b) stanje celice, ko je med elektrodama električno polje ⃗ (rdeča puščica) pod
kritično vrednostjo in celica prepušča nekaj svetlobe; c) temno stanje: ko električno polje med
elektrodama preseže kritično vrednost, se dolge osi molekul uredijo v smeri polja in celica ne prepušča
svetlobe.

Celica v barvnem zaslonu (imenovana slikovni element ali piksel) je razdeljena na tri dele, pri
vsakem je na izhodu barvni filter (rdeč, moder in zelen) (slika 9). Z ustreznim elektronskim
vezjem kontroliramo električno polje in vplivamo na prepustnost za svetlobo za vsak del
posebej. Prepuščena svetloba določene barve vzbudi ustrezne fotoreceptorje v očesu, signali
se prenesejo v možgane in tako dobimo vtis barve [23].

Slika 9: Delovanje enega slikovnega elementa v tekočekristalnem zaslonu (povzeto po [99])

24

4

UČNO GRADIVO O TEKOČIH KRISTALIH

Preden oblikujemo učno gradivo o neki učni temi je pomembno, da si zastavimo učne cilje.
Nato moramo ugotoviti, kakšno predznanje imajo študenti. Prav tako moramo umestiti temo v
učni načrt, saj je drugače učitelji med učnimi urami fizike ne bodo obravnavali. Zelo
pomembno je tudi, da izberemo primerne učne metode, ki bodo uspešno vodile do želenega
znanja o izbrani učni temi. V tem poglavju predstavljamo cilje učnega gradiva o tekočih
kristalih, samo učno gradivo in evalvacijo gradiva.
Ker menimo, da je osnovno razumevanje delovanja tekočekristalnih prikazalnikov (LCD-jev)
del splošne izobrazbe, smo želeli z gradivom o tekočih kristalih razložiti delovanje LCD-ja in
pojasniti vlogo tekočih kristalov pri le-tem. Hkrati pri tem lahko študentom prikažemo
pomembno povezavo med akademskim raziskovanjem in aplikacijami, ki mu sledijo. Če se
študent nefizike sreča s tem vsaj enkrat med izobraževanjem, bo morda spoznal, da ima
akademsko raziskovanje tudi aplikativni potencial.
Po našem mnenju morajo študenti usvojiti sledeča znanja, povezana s tekočimi kristali:







Prepoznajo slikovni element (pogosto imenovan tudi piksel) na povečanem zaslonu.
Vedo, da so tekoči kristali posebno stanje snovi s specifičnimi lastnostmi.
Usvojijo sledeče pojme: anizotropija, dvojni lom in dvolomnost.
Razumejo, da morajo biti tekoči kristali urejeni, če želimo izkoristiti njihove posebne
lastnosti.
Vedo, da na tekoče kristale zlahka vplivamo z zunanjim električnim poljem.
Omenjene koncepte povežejo v smiselno sliko o delovanju slikovnega elementa.

Ker so tekoči kristali snovi, ki imajo vsaj eno fazo tekočekristalno, se študenti seznanijo s
pojmom faza. Študenti vedo, da se fazni prehodi pojavijo pri točno določeni temperaturi. Kot
primer napačnega razumevanja tega, kaj je fazni prehod, lahko povemo, da študenti pogosto
verjamejo, da ima zmes ledu in vode lahko katerokoli temperaturo, ker pogosto pijejo tovrstne
mešanice, ki pa še niso v termodinamskem ravnovesju [75].
Naslednji pomemben pojem je hitrost svetlobe v prozorni snovi, njena povezava z lomnim
količnikom in lomnim zakonom. Če so študenti pojem polarizacija svetlobe že usvojili, je to
prednost, vendar pa je razlaga polarizacije svetlobe lahko preprosto vključena pri poučevanju
o lastnostih tekočih kristalov.
Študenti morajo tudi ločiti med polarizacijo svetlobe in polarizacijo snovi, ker obema pogosto
rečemo kar polarizacija. Snovi se v zunanjem električnem polju polarizirajo, pri čemer je
polarizacija snovi posledica sprememb v zgradbi snovi, ki je v električnem polju.
Upoštevanje potrebnega predhodnega znanja študentov nas vodi do umestitve teme tekoči
kristali v učni načrt:


Ko poučujemo termodinamiko, pravzaprav faze in fazne prehode, lahko predstavimo
dodatno fazo, tj. tekočekristalno fazo, ki se razlikuje od trdne in tekoče.
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Pri razklonu bele svetlobe na prizmi opazimo mavrico, ker je bela svetloba sestavljena
iz svetlobe različnih valovnih dolžin, ki se različno lomijo. Ob tem povemo, da je v
omenjenem primeru hitrost svetlobe odvisna od njene valovne dolžine. Podoben pojav
je dvojni lom v optično anizotropnih snoveh, kjer se svetloba razširja z dvema
različnima hitrostma, hitrost pa je odvisna od polarizacije svetlobe.
Slikovni element (piksel) je pravzaprav kondenzator z dielektrikom (tekočim
kristalom) med ploščama kondenzatorja. Na plošči sta naparjeni elektrodi. Ko
priključimo na elektrodi napetost, se med ploščama ustvari električno polje. Molekule
tekočega kristala, ki so med ploščama, se polarizirajo in zasukajo v smeri električnega
polja. Prerazporeditev molekul se odraža na jakosti prepuščene svetlobe skozi celico.

Iz zgoraj napisanega vidimo, da so tekoči kristali motivacijsko zaledje pri večjem številu tem.
Po drugi strani pa z obravnavo pojmov oziroma pojavov povezanih s tekočimi kristali učitelji
lahko motivirajo študente tako, da ohranijo zanimanje za različne teme fizike in jih potem
poveže v smiselno celoto, kjer pojasni delovanje slikovnega elementa oziroma
tekočekristalnega zaslona. Učitelj lahko tudi izbere pot, da poučuje o tekočih kristalih kot o
ločeni temi, s ciljem, da ustvari povezavo med trenutnimi temeljnimi raziskovalnimi temami
in aplikacijami, ki jih uporablja vsak.
Da bi dobili informacije o neformalno pridobljenem znanju študentov o tekočih kristalih, smo
v študijskem letu 2010/11 izvedli testiranje študentov 1. letnika Univerze v Ljubljani, takoj po
zaključenem srednješolskem izobraževanju. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je bil podoben
vprašalniku iz raziskave o predstavah študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v
študijskem letu 2009/10 [22,23]. Učno gradivo o tekočih kristalih smo želeli testirati pri
študentih razrednega pouka s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, zato nas je zanimalo,
kakšno je njihovo predznanje v primerjavi s predznanjem študentov z različnih fakultet
Univerze v Ljubljani.
Rezultati dobljeni s splošno študijo na vzorcu 1121 študentov z različnih fakultet Univerze v
Ljubljani kažejo, da je znanje študentov z različnih fakultet v splošnem podobno omejeno kot
znanje študentov Pedagoške fakultete in študentov razrednega pouka (tabela 1). Moški kažejo
statistično pomembno boljše dosežke kot ženske na vprašalniku, kar je v skladu s spoznanji
Haeusslerja in Hoffmana [100], ki pravita, da so moški bolj zainteresirani za tehnologijo in
uporabno znanost kot ženske.
Razlika med študenti razrednega pouka in študenti drugih fakultet, katerih glavno področje je
naravoslovje in tehnika, je v motivaciji za naravoslovje. Študenti naravoslovja in tehnike so
zagotovo višje motivirani za naravoslovje, zato je pričakovano, da bodo dosegli boljše
rezultate na vprašalniku. Predvidevanje je bilo potrjeno. Obstajajo statistično pomembne
razlike v dosežkih na vprašalniku med študenti naravoslovja in tehnike in študenti
družboslovja in humanistike (glejte tabelo 2).
Rezultati testiranja neformalno pridobljenega znanja po končanem srednješolskem
izobraževanju študentov razrednega pouka in študentov drugih fakultet v splošnem kažejo, da
je pri vseh znanje zelo pomanjkljivo ali pa ga sploh ni.
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Tabela 1: Dosežki na vprašalniku o neformalno pridobljenem znanju o tekočih kristalih. Študenti
različnih fakultet Univerze v Ljubljani so bili anketirani v začetku študijskega leta 2010/11. Posebej so
prikazani dosežki študentov Pedagoške fakultete in študentov razrednega pouka s Pedagoške fakultete, ki
smo jih izbrali za testiranje učnega gradiva.
Razredni pouk

Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani

(n = 82)

(n = 278)

(n = 1121)

1,3 (SD = 1,4)

1,4 (SD = 1,4)

1,9 (SD = 1,5)

19,0 (SD = 3,9)

19,5 (SD = 4,7)

22,0 (SD = 5,1)

Dosežki na vprašalniku
(točke od 8 možnih)
Dosežki na maturi
(SLO povprečje: 19,5 točk
od 34 možnih)
Spol in dosežki na

moški

6%

1,8 (SD = 1,3)

10 %

2,4 (SD = 1,3)

32 %

2,7 (SD = 1,5)

Vprašalniku

ženski

94 %

1,25 (SD = 1,4)

90 %

1,3 (SD = 1,4)

68 %

1,5 (SD = 1,4)

t = 0,840

p = 0,404

t = 3,691

p = 0,000

t = 13,371

p = 0,000

t-test

Tabela 2: Dosežki študentov na vprašalniku glede na študijsko področje

Delež študentov

Število doseženih
SD
točk od 8 možnih

42

2,5

1,6 12,712 0,000

Družboslovje in humanistika (n = 650) 58

1,4

1,4

Študijsko področje Naravoslovje in tehnika (n = 471)

t

p

Rezultati anket nakazujejo tudi na učne metode, ki jih je smiselno uporabiti za poučevanje o
tekočih kristalih. Tekoči kristali so nova tema za študente. Na podlagi testiranja njihovega
predznanja smo ugotovili, da so le redki slišali za ime in največkrat nimajo nobenih asociacij
povezanih z njimi, razen s tekočekristalnimi prikazalniki [23]. Zaradi omejenega predznanja
je potrebno večino pojmov razložiti prav od začetka, obenem pa morajo študenti postopoma
graditi svoje znanje. Zato se zdi tradicionalni pouk najbolj naravna izbira učne metode.
Na podlagi literature in naših izkušenj se zavedamo, da je prenos znanja v primeru pasivnih
študentov manj uspešen, kot bi si želeli. Zato smo se odločili za kombinacijo tradicionalnega
predavanja, ki ga spremlja več demonstracijskih poskusov, s katerimi predstavimo najbolj
temeljne pojme in lastnosti, laboratorijske vaje pri kemiji, kjer sintetizirajo tekoči kristal, in
laboratorijske (praktične) vaje pri fiziki, kjer uporabijo sintetizirani tekoči kristal za študij
fizikalnih lastnosti tekočih kristalov. Laboratorijske vaje omogočajo študentom tako praktične
izkušnje s tekočimi kristali kot tudi testiranje lastnosti tekočih kristalov, ki so skupaj združene
v aplikaciji – tekočekristalnem zaslonu.

27

4.1 Opis učnega gradiva
Učno gradivo o tekočih kristalih poda osnove o tekočih kristalih, za katere menimo, da so
potrebne za razumevanje tekočih kristalov in tekočekristalnih prikazalnikov. Učno gradivo
ima tri dele: predavanja (1. teden), laboratorijsko delo pri kemiji (2. teden) in laboratorijsko
delo pri fiziki (3. teden). Predviden čas za vsak del je 90 minut. V nadaljevanju predstavljamo
gradivo, njegove cilje, zgradbo in kratek opis aktivnosti v vsakem izmed delov učnega
gradiva.

4.1.1

Predavanja

V 90 minutah, kolikor trajajo predavanja, želimo podati ključne informacije o tekočih
kristalih, njihovih lastnostih in uporabi v aplikacijah. Učna metoda uporabljena pri predavanju
je tradicionalni pouk s spremljajočimi demonstracijskimi poskusi, ki so uporabljeni za
motivacijo, kot izhodišče za diskusijo in kot ilustracija obravnavanih pojavov.
Po predavanjih naj bi študenti znali:







našteti nekaj izdelkov, ki temeljijo na tekočekristalni tehnologiji;
prepoznati tekočekristalno fazo in fazni prehod specifičen za tekoče kristale;
opisati in narisati zgradbo tekočih kristalov na mikroskopski ravni;
prepoznati lastnosti tekočih kristalov, ki so pomembne za aplikacije: dvolomnost, ki se
odraža na podlagi orientacijskega reda molekul, in vpliv električnega polja na
orientacijo molekul;
opisati delovanje LCD-ja.

Prav tako naj bi študenti vedeli, da se tekoči kristali nahajajo tudi v naravi in so prisotni v
živih bitjih.
Predavanje se prične s povečano sliko tekočekristalnega zaslona, ki pri študentih vzbudi
zanimanje. Študentom razložimo, da bodo ob koncu ure razumeli, kako deluje LCD.
Predavanje se nadaljuje z opisom in prikazom nove faze, ki je na videz podobna motni
tekočini. Vse tri faze (kristalna, tekočekristalna in izotropna tekoča) so prikazane ob
segrevanju vzorca tekočega kristala MBBA. S sliko prikažemo tudi razporeditev molekul v
vseh treh fazah in predstavimo pojem orientacijski red. Obenem razpravljamo o obliki
molekul, ki omogočajo vzpostavitev orientacijskega reda. Nato študentom predstavimo pojem
razširjanje svetlobe v anizotropni snovi in prikažemo dvojni lom na klinasti tekočekristalni
celici. Prikažemo tudi poskus z optično anizotropno snovjo (selotejpom) med prekrižanima
polarizatorjema in ga razložimo. Ko se svetloba razširja skozi optično anizotropno snov, se
polarizacija lahko spreminja iz linearno polarizirane v eliptično. Lastnosti eliptične
polarizacije so odvisne od valovne dolžine svetlobe, dvolomnosti anizotropne snovi (tj.
razlike med rednim in izrednim lomnim količnikom) in debelino snovi med polarizatorjema.
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Razumevanje tega, kako se polarizirana svetloba razširja skozi dvolomno snov (optično
anizotropno) je ključnega pomena za razumevanje delovanja slikovnega elementa.
V tekočekristalnem zaslonu so pomembne električne lastnosti molekul, zato morajo biti
predstavljene tudi med predavanjem. Nepolarne molekule se v zunanjem električnem polju
polarizirajo (inducira se električni dipol). Inducirani električni dipoli se zasukajo v zunanjem
električnim polju. Anizotropne lastnosti so odvisne od zgradbe tekočega kristala v celici,
prehajanje svetlobe je odvisno od električnega polja. To vedenje vodi do slikovnega elementa
in razlage delovanja LCD-ja. Ob koncu predavanja obravnavamo še nekaj zanimivosti, kot so
npr. pajkove niti in celične membrane v živih organizmih, ki vsebujejo snovi s
tekočekristalnimi lastnostmi.

4.1.2 Laboratorijsko delo pri kemiji: sinteza tekočega kristala MBBA

Cilji laboratorijskega dela pri kemiji so:



Študenti znajo po navodilih sintetizirati tekoči kristal MBBA.
Študenti se zavedajo, da je produkt sinteze uporaben za eksperimente, s katerimi
prikažemo osnovne lastnosti tekočih kristalov.

Študenti sintetizirajo tekoči kristal MBBA v šolskem laboratoriju iz 4-n-butilanilina in 4metoksibenzaldehida [21,52,101]. Zaradi varnostnih razlogov moramo sintezo izvajati v
digestoriju. Ta del učnega gradiva lahko izpustimo, če na voljo nimamo ustreznega
laboratorija z digestorijem. V tem primeru razširimo vaje iz fizikalnega dela laboratorijskih
vaj na dve srečanji po 90 minut, kar omogoča podrobnejšo obravnavo pojavov in več
aktivnega dela študentov.

4.1.3 Laboratorijsko delo pri fiziki
V okviru laboratorijskih vaj pri fiziki dijaki in študenti (učeči) izvedejo štiri poskuse, s
katerimi pokažemo pomembne lastnosti tekočih kristalov. Obenem pa učeči dobijo osebno
izkušnjo s snovmi, ki se imenujejo tekoči kristali. V nadaljevanju predstavljamo eksperimente
v povezavi s tekočimi kristali, pri čemer so navedeni učni cilji, naloge, navodila za izvedbo in
kratka razlaga posameznega eksperimenta.

4.1.3.1

Eksperiment 1: Polarizatorji

Cilji: Učeči vedo, kaj so polarizatorji in kako se svetloba razširja skozi sistem dveh
polarizatorjev. Prepoznajo optično anizotropno snov z uporabo polarizatorjev. Znajo preveriti,
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ali je svetloba polarizirana in v kateri smeri, pri čemer uporabijo polarizator z znano
prepustno smerjo.
Naloga:
(1) Ugotovite, kaj se zgodi pri prehodu svetlobe skozi dva polarizatorja. Primerjajte jakosti
prepuščene svetlobe v odvisnosti od kota med prepustnima smerema polarizatorjev.
(2) Ugotovite, kaj se zgodi pri prehodu svetlobe skozi dva prekrižana polarizatorja, ki imata
vmes optično anizotropno snov.
Navodila za izvedbo:
(1) Skozi polarizator poglejte proti oknu. Kakšen je videti svet skozi polarizator? Opišite ga.
(2) Vzemite še en polarizator, ki ima vnaprej označeno smer, v kateri je polarizirana
prepuščena svetloba, in ga položite na prejšnjega. Kako je videti svet skozi dva polarizatorja?
Enega od polarizatorjev počasi vrtite, dokler ga ne zavrtite za 180º. Najdite smer, v katero
mora biti zasukan en polarizator glede na drugega, da skupaj prepuščata največ svetlobe. To
smer imenujemo prepustna smer polarizatorjev in določa polarizacijo prepuščene svetlobe.
Označite jo še na polarizatorju, ki prepustne smeri nima označene.
(3) Opišite, kako sistem dveh polarizatorjev prepušča svetlobo pri različnih kotih (slika 10). V
nadaljevanju bomo rekli, da sta polarizatorja vzporedna, kadar sta prepustni smeri
polarizatorjev vzporedni, in prepuščata največ svetlobe. Polarizatorja sta prekrižana, kadar sta
prepustni smeri polarizatorjev pravokotni, in takrat polarizatorja ne prepuščata svetlobe.
(4) Med prekrižana polarizatorja vstavite objektno steklo. Kaj opazite? Na objektno steklo
nalepite pasove lepilnega traku (selotejp). Kaj opazite? Opazujte in opišite, kaj se dogaja, ko
obračate enega od polarizatorjev. Zapišite nekaj barv, ko sta prepustni smeri polarizatorjev
vzporedni in njihove komplementarne barve, ko sta pravokotni (slika 11).
Razlaga:
Če postavimo dva polarizatorja enega za drugim tako, da sta njuni prepustni smeri vzporedni,
prepuščata svetlobo. Če sta polarizatorja prekrižana, (skoraj) popolnoma absorbirata svetlobo.
Če sta prepustni smeri polarizatorjev pod kotom od 0° do 90°, jakost prepuščene svetlobe
upada z naraščajočim kotom. Če damo med dva prekrižana polarizatorja optično anizotropno
snov, je delež prepuščene svetlobe odvisen od njene valovne dolžine in prepuščena svetloba je
obarvana. Taka snov je npr. selotejp. Če polarizatorja nato zasukamo tako, da sta smeri
polarizacije vzporedni, opazimo komplementarne barve. Barva je odvisna od debeline plasti
selotejpa in položaja polarizatorjev [102,103].
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a)

b)

c)

Slika 10: Sukanje polarizatorjev: a) prekrižana polarizatorja, b) polarizatorja pod kotom približno 60°, c)
vzporedna polarizatorja.

a)

b)

c)

d)

Slika 11: Anizotropija: a) objektno steklo med prekrižanima polarizatorjema, b) lepljenje lepilnega traku
na objektno steklo, c) objektno steklo z nalepljenimi pasovi lepilnega traku med prekrižanima in d)
vzporednima polarizatorjema.

4.1.3.2

Eksperiment 2: Faze tekočega kristala

Cilji: Učeči vedo, da so tekoči kristali ena izmed faz snovi. Ločijo med temperaturo tališča in
temperaturo bistrišča. Učeči izmerijo temperaturo tališča in temperaturo bistrišča in ju
uporabijo kot mero za oceno čistosti sintetiziranega tekočega kristala MBBA. Če sta izmerjeni
temperaturi primerljivi s podatki iz fizikalnih tabel, je bila sinteza uspešna.
Naloga:
(1) Ugotovite, kaj se dogaja s tekočim kristalom MBBA, če se mu temperatura zvišuje od
10°C do 50°C.
(2) Določite temperaturo tališča in bistrišča za tekoči kristal MBBA, ki ste ga sintetizirali pri
laboratorijskih vajah iz kemije.
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Navodila za izvedbo:
(1) Epruveto s tekočim kristalom MBBA segrevajte v vodni kopeli in spremljajte
spreminjanje temperature ter opazujte, kaj se dogaja s tekočim kristalom v epruveti.
(2) Opišite, kaj se dogaja s tekočim kristalom, ko se njegova temperatura zvišuje (slika 12).
(3) Zapišite temperaturi, ko snov v epruveti začne teči (tališče) in ko se zbistri (bistrišče).
Oboje sta fazna prehoda.

a)

b)

c)

Slika 12: Faze tekočega kristala MBBA: a) kristalna, b) tekočekristalna in c) izotropna tekoča faza.

Razlaga:
MBBA uvrščamo med termotropne tekoče kristale in je pri sobni temperaturi v
tekočekristalnem stanju videti kot motna oranžno-rjava tekočina. Zelo čist (industrijski) tekoči
kristal MBBA postane moten pri 20°C (tališče) in se zbistri pri 41°C (bistrišče) [101].
Kristaliziran tekoči kristal je rumenorjav trden kristal. Ko epruveto s tekočim kristalom
segrevamo, se tekočina bistri oziroma postaja prozorna. Tudi pri tem faznem prehodu je del
snovi v epruveti v tekočekristalni, del pa v izotropni tekoči fazi. Na dnu ostaja motna
tekočekristalna faza, ker ima večjo gostoto kakor izotropna tekoča faza, ki je nad njim. Ko je
temperatura tekočega kristala višja od 41°C, je v epruveti tekoči kristal samo v izotropni
tekoči fazi.
4.1.3.3

Eksperiment 3: Barve

Cilji: Učeči znajo izdelati planarno celico, tj. celico z dvema vzporednima steklenima
površinama. Učeči vedo, da so tekoči kristali optično anizotropne snovi in da skozi celico
napolnjeno s tekočim kristalom v tekočekristalnem stanju med prekrižanima polarizatorjema
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prehaja svetloba. Učeči vedo, da se pod takšnimi pogoji lahko pojavijo barve, če vzorec
osvetlimo z belo svetlobo. Vedo, da so barve, ki jih opazijo med prekrižanima oz.
vzporednima polarizatorjema med seboj komplementarne. Učeči znajo mehansko urediti
molekule tekočega kristala v planarni celici.
Naloga:
(1) Izdelajte celico z dvema vzporednima steklenima površinama s tekočim kristalom in jo
opazujte pod mikroskopom med prekrižanima polarizatorjema.
(2) Ugotovite, kako podrgnjena površina vpliva na urejenost molekul tekočega kristala.
Navodila za izvedbo:
(1) Izdelajte celico z dvema vzporednima steklenima površinama tekočega kristala (slika 13).
Vzemite objektno steklo in nanj nanesite dva pasova lepilnega traku v razmiku malo manj od
širine krovnega stekla. Na objektno steklo nanesite eno kapljico tekočega kristala MBBA in
nanj postavite krovno steklo tako, da sloni na lepilnem traku. Na mikroskop (povečava 40 ali
100) položite dva polarizatorja in ju prekrižajte. Med polarizatorja vstavite celico tekočega
kristala. Kaj vidite? Ali lahko iz eksperimenta Polarizatorji sklepate, zakaj je tako? Kaj se
dogaja, ko obračate enega od polarizatorjev (slika 14)?
objektno steklo
lepilni trak

krovno steklo
Slika 13: Celica z dvema vzporednima površinama

a)

b)

Slika 14: Tekočekristalna celica med a) prekrižanima in b) vzporednima polarizatorjema
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(2) Na podoben način kot v nalogi (1) izdelajte celico s tekočim kristalom. Tokrat najprej
objektno steklo podrgnite v določeni smeri z žametom, namočenim v alkoholu. Poglejte
celico med prekrižanima polarizatorjema pod mikroskopom in opišite, kaj opazite (slika 15).
Kaj menite, kaj se zgodi, ko podrgnete steklo z žametom?

Slika 15: Urejenost molekul v podrgnjeni tekočekristalni celici z dvema vzporednima steklenima
površinama

Razlaga:
Tekoči kristali so optično anizotropne snovi. Barva tekočega kristala, ki jo vidimo, ko je
celica postavljena med prekrižana polarizatorja, je odvisna od debeline vzorca, dvolomnosti in
orientacije polarizatorjev. Obenem pa je dvolomnost odvisna od stopnje urejenosti molekul in
smeri ureditve. Zato razlaga tega, zakaj vidimo določeno barvo pri tekočih kristalih, ni
enostavna in zahteva predznanje s področja optičnih lastnosti anizotropnih snovi. Urejanje
tekočega kristala na polimernih in drugih površinah je ključni tehnološki postopek pri izdelavi
tekočekristalnih prikazalnikov. Z eksperimentom pokažemo, da že z drgnjenjem objektnega
stekla z žametom naredimo na steklu mikroraze, v katere se zasidrajo molekule tekočega
kristala. Če sta površini (v našem primeru objektno in krovno steklo) blizu skupaj, se
molekule uredijo po vsej prostornini celice [18].

4.1.3.4

Eksperiment 4: Dvolomnost tekočih kristalov

Cilji: Učeči vedo, da so tekoči kristali dvolomni. Učeči znajo izdelati klinasto celico in najti
območje na celici, kjer je tekoči kristal dovolj urejen, da se laserski curek razdeli na dva
ločena curka. Curka opazimo kot dve svetli lisi na oddaljenem zaslonu. Učeči znajo s
polarizatorjem preveriti polarizacijo svetlobnih curkov po prehodu skozi klinasto celico.
Naloga:
(1) Izdelajte klinasto celico in opazujte, kako se laserski svetlobni curek v celici razdeli na
dva curka. Opazujte in razložite, kaj se zgodi, če celico segrevate.
(2) Ugotovite smer polarizacije svetlobnih curkov po prehodu skozi dvolomno snov.
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Navodila za izvedbo:
(1) Izdelajte klinasto celico. Klinasto celico pripravite tako, da na eni strani pod krovnim
stekelcem navijete 6 plasti folije za živila ali položite eno na drugo 2 krovni stekelci.
Objektno steklo podrgnite v določeni smeri z žametom namočenim v alkohol (slika 16). Kot
vir svetlobe uporabite laserski kazalnik (slika 17a). Najdite območje na celici, kjer se curek
laserske svetlobe razdeli na dva svetlobna curka (na zaslonu nastaneta dve svetlobni lisi kot
na sliki 17b,c). Kaj opazite, če celico segrevate s sušilcem za lase?
smer drgnjenja

6 plasti folije za živila ali 2
krovni stekelci
Slika 16: Klinasta celica

(2) Kaj se zgodi, če postavite za celico polarizator in ga vrtite? Ali sta curka polarizirana? Če
sta, ugotovite, kako sta polarizirana (slika 18)?

Razlaga:
Tekoči kristali so anizotropni. V anizotropnih snoveh je lomni količnik za dve valovanji z
medsebojno pravokotnima polarizacijama različen, kar je vzrok za pojav imenovan dvojni
lom. Curek svetlobe, ki ga usmerimo na tekoči kristal, se pri širjenju svetlobe razcepi na dva
curka, ki imata različni smeri. Iz tekočega kristala izhajata dva curka, redni in izredni, ki
imata med seboj pravokotni polarizaciji. Ker smo uporabili klinasto celico, sta curka po
prehodu skozi tekoči kristal tudi prostorsko ločena [18].
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a)

b)

c)

Slika 17: a) Izvedba poskusa za prikaz dvolomnosti tekočih kristalov; b) Dvojni lom svetlobnega curka
pri prehodu svetlobe skozi celico napolnjeno s tekočim kristalom MBBA, levo: izredni curek; desno:
redni curek; c) po segrevanju celice z MBBA tekoči kristal preide v tekoče (izotropno) stanje in opazimo
le redni curek.

a)

b)

c)

Slika 18: Polarizacija svetlobe v enem curku je pravokotna na polarizacijo svetlobe v drugem curku. S
puščico je označena prepustna smer polarizatorja. Polarizator prepušča a) oba curka b) samo redni curek,
c) samo izredni curek.

4.2 Evalvacija učnega gradiva – študenti
Učno gradivo, ki smo ga opisali v prejšnjem poglavju, smo testirali s skupino 90 študentov
1. letnika razrednega pouka s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu
2010/11. Naš cilj je bil razviti učno gradivo za študente, katerih usmeritev ni le fizika in bi ga
lahko uporabili tudi v srednješolskem izobraževanju. Z učnim gradivo smo želeli študente
razrednega pouka seznaniti s tekočimi kristali, tako da bodo sposobni odgovoriti na
potencialna vprašanja, ki jih bodo lahko dobili kot učitelji mlajših učencev.
36

V tem poglavju predstavljamo evalvacijo učnega gradiva, pri čemer smo se osredotočili na
naučene pojme, ki so posledica učnega posega. Ključni cilj je bil tudi ugotoviti učinek učnega
gradiva, in sicer katere pojme so študenti usvojili in kje so se pojavila napačna razumevanja,
ki so morda posledica neustrezno pripravljenega učnega gradiva.

4.2.1 Metode
4.2.1.1

Udeleženci

Naše sodelovanje s fakulteto je bilo pogojeno s pripravljenostjo posameznih profesorjev za
izvajanje eksperimenta, zato je naš vzorec opredeljen kot neslučajnostni vzorec študentov
tistih profesorjev, ki so izrazili osebno pripravljenost za izvedbo testa. Ta pričujoči vzorec
opredeljujemo na nivoju rabe inferenčne statistike kot enostavni slučajnostni vzorec iz
hipotetične populacije.
Za testiranje učnega gradiva smo izbrali študente 1. letnika razrednega pouka. Študenti
razrednega pouka nimajo posebnega interesa za naravoslovje, pa vendar morajo biti
naravoslovno pismeni kot vsakdo, ki zaključi srednješolsko izobraževanje. Imeti bi morali
enako osnovno znanje o tekočih kristalih kot splošna populacija. V poglavju 4 smo že
pokazali, da so predstave študentov 1. letnika poljubnega univerzitetnega študija o tekočih
kristalih podobno omejene kot predstave študentov razrednega pouka. Za testiranje učnega
gradiva s študenti razrednega pouka, smo se odločili, ker so študenti razrednega pouka edina
možna testna skupina, ki ima fiziko vključeno v študijski program, in je dovolj velika, da vsaj
do določene mere omogoča kvantitativno raziskavo.
Od 90 študentov vključenih v raziskavo, je bilo v raziskavo vključenih 6 moških in 84 žensk.
Študenti so bili v povprečju stari 20,1 leta (SD = 1,6). Na maturi so v povprečju dosegli
19,7 točke od 34 možnih (SD = 3,6). Povprečen dosežek na spomladanskem roku mature v
šolskem letu 2009/10 je bil 19,5 točk od 34, pri čemer je maturo na omenjenem roku
opravljalo 8842 maturantov.

4.2.1.2

Zbiranje podatkov in evalvacija

Podatke smo zbirali s pomočjo testov in opazovanj v razredu. Predtest je imel 28 vprašanj
(priloga 9.2.1). Prvi del (7 vprašanj) je bil povezan s splošnimi podatki o študentu: spol,
starost, srednja šola, matura, prebivališče in motivacija za naravoslovne predmete. Drugi del
pred-testa je imel 19 vprašanj povezanih s tekočimi kristali, njihovi obstojem, lastnostmi in
mikroskopsko zgradbo.
Pred-test so študenti pisali tik pred predavanjem o tekočih kristalih. Žal predavanja na
slovenskih univerzah niso obvezna, zato je na predavanjih pred-test izpolnilo le 37 študentov,
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ki so tudi bili na predavanjih v maju 2011. Študenti, ki niso bili na predavanjih, so pred-test
izpolnili pred pričetkom laboratorijskih vaj iz kemije.
Delovni list za kemijo vključuje proceduro za sintezo tekočega kristala MBBA, reakcijsko
shemo, opazovanja in sklepe nanašajoče se na opažanja pri sintezi in vprašanja iz kemije, ki
se nanašajo na tekoče kristale in laboratorijsko delo (priloga 9.1.1). Delovni listi iz fizike
(priloga 9.1.2) študente seznanijo z lastnostmi polarizatorjev in optično anizotropnih snovi in
nato z eksperimenti s sintetiziranim tekočim kristalom MBBA. Oba delovna lista služita
študentom kot pomoč pri strukturiranem vodenju zapiskov. Nam pa nudita informacije o
opažanjih in znanjih, ki so študentom pomembna pri eksperimentalnem delu, vendar tega v
doktorskem delu ne bomo analizirali.
Test 1 (priloga 9.2.2) je imel 17 kratkih vprašanj, ki so se nanašala na tekoče kristale in smo
jih obravnavali med predavanji in laboratorijskimi vaji iz kemije in fizike. Test 1 so študenti
izpolnili takoj po koncu vaj iz fizike (maj 2011).
Test 2 (priloga 9.2.3) je bil del izpita, in sicer mesec dni kasneje (junij 2011). Imel je 17
vprašanj in se je nanašal na vsebino predavanj in vaj. Vprašanja na testu 2 so bila podobna
vprašanjem s pred-testa in testa 1.
Pridobili smo veliko količino podatkov, a v doktorskem delu se bomo osredotočili le na
poznavanje pojmov v povezavi s tekočimi kristali.

4.2.2

Rezultati in diskusija

Rezultati testiranja kažejo, da je 94 % študentov že slišalo za tekoče kristale. Delež je visok,
ker smo iste študente že v začetku študijskega leta testirali, saj nas je zanimalo, kakšne
predstave imajo o tekočih kristalih, obenem pa je bil to del večje študije, ki smo jih predstavili
v uvodnem delu poglavja 4. Ena od študentk je rekla, da na začetku študijskega leta, ko smo
izvedli anketiranje o predstavah študentov o tekočih kristalih, o le-teh ni vedela ničesar, a je
poiskala informacije o njih. Omenila je tudi, da so ji poskusi, predvideni v gradivu, približali
tekoče kristale. Takšen interes je žal redek. Kakorkoli že, študenti so si zapomnili termin
tekoči kristali, ki je bil centralni del evalvacije splošnega predznanja o tekočih kristalih, ki
smo jo izvedli v začetku študijskega leta 2010/11.
Ker predavanja niso obvezna, je le 37 študentov bilo na predavanjih. 150 študentov je
sodelovalo na obveznih laboratorijskih vajah. Tekoči kristal MBBA so študenti sintetizirali
teden dni po predavanjih, pri čemer so izvedli 40 sintez in vse uspešno. Pri laboratorijskih
vajah iz kemije in fizike so bili študenti razporejeni v 10 skupin. Vsaka izmed 10 skupin
študentov je izvedla 4 sinteze teden dni po predavanjih. Teden dni kasneje pa so študenti imeli
laboratorijske vaje pri fiziki.
Posamezna skupina študentov se je razdelila v skupine po 3 ali 4 študente pri laboratorijskih
vajah iz kemije in v pare pri laboratorijskih vajah iz fizike. Vsi podatki (testi in delovni listi)
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so bili zbrani za 90 študentov. Samo ti predstavljajo testno skupino in v nadaljevanju
predstavljamo njihove dosežke.
Vse skupine študentov so ob navodilih na delovnih listih uspešno izvedle sintezo. 40 sintez je
bilo uspešno izvedenih, kar smo potrdili z merjenjem tališča in bistrišča produkta. Če se je
izmerjena vrednost ujemala s teoretično (20°C in 41°C), pomeni, da je bila sinteza uspešna.
Študenti so za tališče sintetiziranega tekočega kristala MBBA v povprečju izmerili (22 4)°C
in za bistrišče (41 5)°C.
Vsi fizikalni poskusi, ki smo jih opisali v poglavju 4.1.3 so bili uspešno izvedeni po navodilih
z delovnega lista. Edina razlika je bila ta, da študenti niso sami izdelali klinaste celice. Zaradi
pomanjkanja časa smo klinaste celice pripravili vnaprej.
Na pred-testu so študenti dosegli v povprečju 24 % točk. Rezultati kažejo, da je njihovo
poznavanje tekočih kristalov omejeno, kot je bilo pričakovano. Na testu 1, ki je bil izveden
takoj po laboratorijskih vajah iz fizike, so študenti v povprečju dosegli 68 % (glej tabelo 3).
Test 2 je bil del izpita. Na testu 2 so študenti v povprečju dosegli 64 %. Nižje dosežke na
testu 2 bi lahko pojasnili z raziskavami v povezavi s spominom in pomnjenjem, ki kažejo, da
mnogo standardnih izobraževalnih praks, kot so npr. testi in matura, spodbuja kampanjsko
učenje, ki okrepi kratkoročne zmogljivosti, a na račun slabega dolgoročnega pomnjenja [104].

Tabela 3: Dosežki študentov razrednega pouka na testih

Test
Pred-test
Test 1
Test 2

Povprečno število doseženih
SD Delež doseženih točk
točk (število možnih točk)
6,0 (25)
14,0 (20,5)
14,0 (22)

2,9
2,4
2,6

24
68
64

Slika 19 kaže razporeditev študentov razrednega pouka po doseženih točkah na pred-testu in
testih 1 in 2. Delež študentov, ki so dosegli višje rezultate na testu 1 in testu 2 kot nad predtestu, je očiten. Pričakovali smo, da bo raven znanja najvišja takoj po končanih aktivnostih. S
slike 19 je vidno, da je večina študentov na pred-testu dosegla manj kot 50 % točk. Na testu 1
je večina študentov dosegla več kot 50 %. Jasno se tudi vidi, da je delež študentov, ki so
dosegli visoko število točk, večji na testu 1 kot na testu 2, kar je v skladu s tem, da so vtisi
takoj po vajah še sveži, še posebej je to bilo očitno pri vprašanjih, ki so se nanašala na
laboratorijske vaje.
Primerjava deleža študentov, ki so pravilno odgovorili na izbrana vprašanja s pred-testa,
testa 1 in testa 2 (tabela 4) kaže na podatke o zapomnjenih pojmih v povezavi s tekočimi
kristali pri testiranih študentih. Omeniti pa velja, da to, da so pojmi zapomnjeni, še ne pomeni,
da so tudi usvojeni. Razumevanje pojmov bi lahko preverili z intervjuji s posameznimi
študentom.
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40
35
Delež študentov

30
25
20
15
10
5
0
5

15

25

35
45
55
65
Delež doseženih točk na testih

75

85

95

Slika 19: Razporeditev deleža študentov po deležu doseženih točk na testih; zeleno: pred-test, rdeče:
test 1; modro: test 2.

Vprašanja na testih niso bila popolnoma enaka, toda pokrivala so isto vsebino. Rezultati
kažejo, da je delež študentov, ki so odgovorili pravilno, večji na testu 1 in 2 v primerjavi s
pred-testom, kar kaže na učinkovitost učnega gradiva. V nadaljevanju bom predstavila
posamezna vprašanja in uspešnost študentov pri posameznih vprašanjih.
Na testu 1 je 73 % študentov pravilno odgovorilo, da so tekoči kristali agregatno stanje. Delež
študentov, ki je pravilno odgovoril na to vprašanje na testu 2, je manjši (61 %). To kaže, da je
globoko zakoreninjeno predstavo o treh agregatnih stanjih težko spremeniti.
93 % študentov je zapisalo vsaj en izdelek s tekočim kristali na testu 2. Delež študentov, ki so
pravilno podčrtali vse 3 lastnosti tekočih kristalov, ki so pomembne za aplikacije, tj. barve,
dvolomnost in električne lastnosti, je največji na testu 2.
Na obeh testih je okoli 60 % zapisalo, da se strinja s trditvijo, da so tekoči kristali tudi v živih
bitjih, obenem je 80 % študentov vedelo, da dvojni lom lahko opazimo pri prehodu svetlobe
skozi anizotropne snovi.
S trditvijo, da so tekoči kristali v tekočekristalnem stanju tekoči, se je strinjalo 76 %
študentov na obeh testih. Ostali so menili, da tekoči kristali v tekočekristalnem stanju trdni.
Na testu 2 je 88 % študentov vedelo, da ima električno polje vpliv na molekule tekočih
kristalov. Vsebine teh vprašanj so bile obravnavane tekom predavanj in laboratorijskih vaj,
zato naj bi se bili študenti sposobni te stvari naučiti iz zapiskov in izročkov.
Največji skok v znanju je bil zaznan pri vprašanju v povezavi z razširjanjem svetlobe skozi
dvolomno snov. Na testu 1 je 98 % študentov ustrezno narisalo, da se žarek razdeli na dva
žarka. Delež študentov, ki so to znali na testu 2, je bil nižji, 58 %. Pojem je sicer zelo težak za
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razumevanje in študenti niso imeli predhodnega znanja o tem. Poskusi so nazorno pokazali,
da se laserski curek po prehodu skozi dvolomno snov razdeli na dva curka.
100 % študentov je ustrezno narisalo razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju na
testu 1, medtem ko je bil delež teh študentov manjši na testu 2, le 73 %. Rezultat kaže na
vpliv laboratorijskega dela, kjer smo podrobno prediskutirali mikroskopsko zgradbo tekočih
kristalov.

Tabela 4: Delež študentov razrednega pouka, ki so na testih pravilno odgovorili na vprašanja ali trditve o
tekočih kristalih
Delež študentov
Vprašanje oziroma trditev

Pred-test

Test 1

Test 2

Tekoči kristali so agregatno stanje snovi.

16

73

61

Zapišite izdelek s tekočimi kristali.
Katere lastnosti tekočih kristalov so pomembne za
aplikacije?
Snovi, ki imajo tekočekristalne lastnosti, so tudi v živih
bitjih.
Dvojni lom lahko opazujemo na optično anizotropnih
snoveh.

38

86

93

34

76

87

18

61

60

18

81

82

Tekoči kristali so trdni v tekočekristalnem stanju.

43

76

76

49

67

88

2

98

58

39

100

73

Na ureditev molekul v tekočekristalnem stanju lahko
vplivamo z električnim poljem.
Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak - dvolomna
snov.
Narišite razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju.

Izkaže se, da pri nezainteresiranih študentih prvi vtisi iz laboratorijskih vaj hitro izginejo, kar
se pokaže na testu 2. Na žalost so za naravoslovje nezainteresirani študenti na študijskem
programu Razredni pouk pogosti. Ti rezultati so zanimivi za podrobnejše nadaljnje raziskave
o pomnjenju pojmov in pojavov glede na interes študentov.
Prikazani rezultati kažejo, da je učno gradivo pripomoglo k napredku znanja o tekočih
kristalih. S primerjavo rezultatov pred-testa in testa 1 ter testa 2 lahko zaključimo, da je učno
gradivo ustrezno osnovano in omogoča razvoj pojmov v povezavi s tekočimi kristali
(tabela 3). Študenti so bili aktivno vključeni v učni proces, pri čemer so bili pri laboratorijskih
vajah iz kemije v skupinicah po 3 ali 4 študenti, in sicer v laboratoriju z dvema digestorijema.
Zaradi čakanja na digestorij med sintezo MBBA niso bili vsi člani skupine osredotočeni na
sintezo. Imeli so tudi do 20 minut »prostega« časa zaradi časa potrebnega za reakcijo.
Potrebno bi bilo razmisliti o boljši organizaciji laboratorijskega dela pri kemiji, da bi bili
študenti bolj skoncentrirani na delo. Pri laboratorijskih vajah iz fizike so bili študenti večino
časa aktivni. Poudariti velja, da so bile v študijo vključene pretežno študentke. To morda
omejuje naše zaključke. Študija kaže, da so študenti v povprečju usvojili najbolj pomembne
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pojme povezane s tekočimi kristali in njihovimi aplikacijami. Rezultati testov potrjujejo, da se
po učnem posegu študenti niso le zavedali obstoja tekočih kristalov, ampak so poznali tudi
nekaj njihovih ključnih lastnosti.
Do sedaj smo pokazali, da je učno gradivo testirano pri 90 študentih 1. letnika razrednega
pouka v študijskem letu 2010/11, pripomoglo k napredku znanja v povezavi s pojmi
povezanimi s tekočimi kristali. Kljub temu, da omenjeni študenti nimajo posebnih preferenc
za naravoslovje, so v povprečju dosegli 68 % na testu 1 (takoj po vajah) in 64 % na testu 2, ki
je bil del izpita mesec dni kasneje. Dosežki kažejo na znaten napredek znanja o tekočih
kristalih, kajti na pred-testu so študenti v povprečju dosegli 24 %.
Da bi preverili, ali za naravoslovje motivirani študenti s predlaganim gradivom v enaki ali
večji meri usvojijo želene pojme, smo testirali gradivo (predavanja in fizikalni del
laboratorijskih vaj) tudi pri študentih dvopredmetne fizike na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani v študijskem letu 2012/13. Študenti dvopredmetne fizike so bodoči učitelji fizike v
osnovnih šolah, katerih naloga bo navduševati mlade za naravoslovje.
V pilotski raziskavi je sodelovalo 38 študentov (17 moških in 21 žensk) 1. letnika
dvopredmetne fizike s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Njihovo predznanje o
tekočih kristalih je podobno omejeno kot predznanje študentov razrednega pouka, a razlika je
v motivaciji. Študenti dvopredmetne fizike so bili v povprečju stari 19,9 let (SD = 1,4).
Študenti so na maturi v povprečju dosegli 18,1 točke od 34 možnih (SD = 3,7). Slovensko
povprečje na spomladanskem roku mature v šolskem letu 2011/12 je bilo 20,2 točke. Gradivo
je bilo testirano v okviru predmeta Fizikalni pogled na naravo.
Študenti dvopredmetne fizike so na pred-testu dosegli v povprečju 31 % točk in 73 % na
testu 2 po mesecu dni (tabela 5). Testa 1 niso izvedli. Večina vprašanj na testih je bila enakih
za študente razrednega pouka in za študente dvopredmetne fizike (priloga 9.3.1 in priloga
9.3.2). Izločili smo kemijska vprašanja, ker laboratorijskih vaj iz kemije nismo izvedli.

Tabela 5: Dosežki študentov dvopredmetne fizike na testih

Test
Pred-test
Test 2

Povprečno število
doseženih točk
(število možnih točk)
5,2 (17)
15,4 (21)

SD

Delež
doseženih
točk

1,9
2,7

31
74

V tabeli 6 predstavljamo rezultate testa 2, ki sta bila za obojne študente mesec dni po učnem
posegu, pri čemer je bil test 2 pri študentih razrednega pouka del izpita, pri dvopredmetnih
fizikih pa ne. Iz rezultatov testa 2 lahko vidimo, da so študenti dvopredmetne fizike na večino
vprašanj v povprečju bolje odgovarjali kot študenti razrednega pouka, kar kaže na večje
zanimanje naravoslovno motiviranih študentov po znanju o tekočih kristalih. Največja razlika
med deležem študentov, ki so pravilno odgovorili, je pri vprašanjih o obstoju
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tekočekristalnega stanja, o tekočih kristalih v živih bitjih (označeno krepko) in pri ponazoritvi
loma na meji dveh sredstev (zrak – dvolomna snov) (tabela 6). Rezultatov žal ne moremo
posplošiti, saj se testirana vzorca razlikujeta glede na strukturo po spolu, na interes za
naravoslovje in to, da je bil test 2 pri študentih razrednega pouka del izpita, pri študentih
dvopredmetne fizike pa ne. Vse to omejuje naše zaključke, pa vendar nakazuje morebitna
izhodišča za nadaljnja raziskovanja, ki bodo predstavljena v sklepih in diskusiji.
Tabela 6: Delež pravilnih odgovorov študentov razrednega pouka in študentov dvopredmetne fizike na
testu 2, ki je bil izveden mesec dni po učnem posegu. Pri vprašanjih, kjer je pravilno odgovoril večji delež
študentov razrednega pouka kot študentov dvopredmetne fizike, so številke označene krepko.
Delež študentov
Študenti dvopredmetne
fizike

Študenti
razrednega pouka

Tekoči kristali so agregatno stanje snovi.

87

61

Zapišite izdelek s tekočimi kristali.

100

93

92

87

76

60

76

82

68

76

92

88

82

58

79

73

Vprašanje oziroma trditev

Katere lastnosti tekočih kristalov so pomembne za
aplikacije?
Snovi, ki imajo tekočekristalne lastnosti, so tudi v
živih bitjih.
Dvojni lom lahko opazujemo na optično
anizotropnih snoveh.
Tekoči kristali so trdni v tekočekristalnem stanju.
Na ureditev molekul v tekočekristalnem stanju lahko
vplivamo z električnim poljem.
Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – voda
oziroma dvolomna snov.
Narišite razporeditev molekul v tekočekristalnem
stanju.

4.3 Evalvacija učnega gradiva – dijaki
Gradivo o tekoči kristalih ni namenjeno zgolj študentom izbranih študijskih programov,
ampak je v osnovi namenjeno srednješolcem. Srednješolci predstavljajo splošno populacijo in
po končanem srednješolskem izobraževanju naj bi bili naravoslovno pismeni. Zato smo
fizikalni del učnega gradiva preoblikovali v učne priprave za učitelje (priloga 9.4.1). Od 70 ur
fizike v vsakem letniku, lahko učitelj 15 ur nameni obravnavi vsebin po lastni izbiri [7].
Gradiva o tekočih kristalih sta testirala dva srednješolska učitelja v okviru fonda ur po
učiteljevi lastni izbiri.
V tem poglavju predstavljamo evalvacijo učnega gradiva, pri čemer smo se osredotočili na
naučene pojme, ki so posledica učnega posega. V testiranje je bilo vključenih 75 dijakov 3.
letnika dveh slovenskih gimnazij v maju 2012. Z učnim gradivo smo želeli dijake seznaniti s
tekočimi kristali. Ključni cilj je bil tudi odkriti učinek učnega gradiva, in sicer katere pojme so
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dijaki usvojili in kje so se pojavila napačna razumevanja. Obenem so nas zanimali tudi
komentarji učiteljev na učno gradivo in njuni predlogi za izboljšave gradiva.

4.3.1
4.3.1.1

Metode
Udeleženci

Naše sodelovanje s šolami je bilo pogojeno s pripravljenostjo posameznih učiteljev za
izvajanje eksperimenta, zato je naš vzorec opredeljen kot neslučajnostni vzorec dijakov tistih
učiteljev, ki so izrazili osebno pripravljenost za izvedbo testa. Ta pričujoči vzorec
opredeljujemo na nivoju rabe inferenčne statistike (statistika preizkušanja raziskovalnih
vprašanj) kot enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.
Za testiranje učnega gradiva smo izbrali dijake 3. letnika gimnazije. V 3. letniku dijaki že
poznajo temeljne fizikalne koncepte povezane s svetlobo in električnim poljem ter zgradbo
snovi. Od 75 dijakov, je bilo v raziskavo vključenih 23 moških in 52 žensk. Dijaki so bili v
povprečju stari 17,8 let (SD = 0,5).

4.3.1.2

Zbiranje podatkov in evalvacija

Podatke smo zbirali s pomočjo testov, mnenj dijakov in pol-strukturiranih intervjujev z
učiteljema in 10 dijaki. Pred-test je imel 20 vprašanj (priloga 9.4.2) . Prvi del (5 vprašanj) je
bil povezan s splošnimi podatki o študentu: spol, starost, prebivališče in motivacija za
naravoslovne predmete. Drugi del pred-testa je imel 15 vprašanj povezanih s tekočimi kristali,
njihovi obstojem, lastnostmi in mikroskopsko zgradbo. Pred-test so dijaki pisali na začetku
prve učne ure o tekočih kristalih. Izpolnilo ga je 99 dijakov v maju 2012.
Test 1 je imel 15 kratkih vprašanj, ki so se nanašala na tekoče kristale in smo se jih dotaknili
tekom učnih ur o tekočih kristalih (priloga 9.4.3). Test 1 so dijaki izpolnili takoj po koncu treh
učnih ur o tekočih kristalih (maj 2012). Izpolnilo ga je le 75 dijakov, zato v nadaljevanju
predstavljamo rezultate pred-testov in testov 1 zgolj za teh 75 dijakov. Po učnih urah o
tekočih kristalih so dijaki napisali še mnenje o obravnavani temi (učitelja sta učne ure
povezane z učno temo tekoči kristali poimenovala tudi tečaj o tekočih kristalih, LCD-jih)
(priloga 9.4.4).
Pol-strukturiran intervju z 10 dijaki (5 moških in 5 žensk različnih interesov in sposobnosti)
smo izvedli 2 tedna po zadnji uri o tekočih kristalih. Dijake smo označili s številkami od 1 do
10, transkripti intervjujev so v prilogi 9.4.5. V transkriptih je z A označen izpraševalec in z B
intervjuvanec.
Učitelja sta se na izvedbo ur pripravljala samostojno, in sicer s pomočjo učnih priprav v
prilogi 9.4.1. Nekaj navodil sem jima podala še ustno. Po izvedenih urah sem z učiteljema
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opravila še pol-strukturiran intervju o potrebnosti vključevanja sodobnih znanstvenih
spoznanj v pouk fizike v srednji šoli in o samem učnem gradivu. Transkripta intervjujev z
učiteljema sta v prilogi 9.4.6.

4.3.2 Rezultati in diskusija
Podatki, pridobljeni v okviru raziskave, so raznovrstni. V nadaljevanju se osredotočimo na
poznavanje pojmov v povezavi s tekočimi kristali. 85 % dijakov je pred učnim posegom že
slišalo za tekoče kristale. Dijaki so na pred-testu dosegli v povprečju 26 % možnih točk, na
testu 1 pa 68 % (tabela 7).

Tabela 7: Dosežki dijakov na testih

Test

Povprečno število doseženih točk
(število možnih točk)

SD

Delež doseženih točk

Pred-test

4,4 (17)

2,5

26

Test 1

12,2 (18)

3

68

Podrobneje poglejmo dosežke dijakov in njihove zaznave. Na testu 1 je 56 % dijakov
odgovorilo, da so tekoči kristali agregatno stanje snovi, medtem ko je bil delež tistih, ki so
vedeli, da ne poznamo zgolj treh agregatnih stanj na pred-testu mnogo manjši, zgolj 16 %
(tabela 8). Na vprašanje v povezavi z mikroskopsko zgradbo tekočih kristalov je na pred-testu
pravilno prepoznalo urejenost molekul v tekočekristalnem stanju 31 % dijakov, na testu 1 pa
jo je s skico ponazorilo ustrezno 70 % dijakov. Omenjene rezultate nam pomagajo razumeti
podatki pridobljeni s pol-strukturiranimi intervjuji z dijaki. Z intervjuji smo na vprašanje,
katera agregatna stanja poznamo, dobili spodaj navedene odgovore na vprašanje. Nekateri
imajo še vedno globoko zasidrano, da imamo zgolj 3 agregatna stanja (TD7, 24; TD8, 24),
medtem ko drugi omenijo tekoče kristale, niso pa čisto prepričani, ali sodijo med osnovna
agregatna stanja ali ne (TD9, 32). Ko morajo opisati posamezno agregatno stanje, se sploh pri
tekočih kristalih zatakne pri opisu na mikroskopskem nivoju, pri čemer ne omenjajo
pozicijske in orientacijske urejenosti oziroma neurejenosti. Omenijo obliko molekul in to, da
so nekje med trdnim in tekočim stanjem. Dva dijaka sta skušala opisati mikroskopsko zgradbo
tekočih kristalov (orientacijski red), ki sta jo takoj primerjala z makroskopsko lastnostjo
tekočih kristalov, da tečejo (TD9, 34; TD10, 36). V bodoče moramo biti posebej pozorni na
skrbno izbrane besede, ki zadevajo mikroskopsko zgradbo tekočih kristalov. Poudariti morda
velja, da posamezna molekula (gradnik) nima makroskopskih lastnosti (da npr. teče), ampak
so makroskopske lastnosti vedno odraz mikroskopske urejenosti zelo velikega števila molekul
(gradnikov).
V nadaljevanju navajamo nekaj citatov izjav dijakov o poznavanju agregatnih stanj in
njihovem opisu:
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»Trdno... Tekoče, plinasto, tekoči kristali... Trdno, v trdnem agregatnem stanju so molekule
trdno povezane, se zelo malo premikajo, tekoče se malo manj, sicer stvari lahko tečejo,
primer voda, plinasto pa je zelo narazen, v tekočem kristalu pa so bolj podolgovate molekule,
ki so vmes med trdnim in tekočim.« (TD1, 10)
»Tekoče, plinasto, trdno, pa pač tekoče kristale smo imeli. (…) Plinasto stanje je, ko se
ponavadi ne vidi in se molekule zelo hitro gibljejo, trdno je neka snov, kjer so molekule zelo
pri miru, se pravi se ne premikajo in ponavadi lahko primemo tako stvar, če je pa plin, pa ne.
Tekoče je pa, da se snov premika, molekule se gibljejo. (…) Tekoči kristali so med trdnim in
tekočim agregatnim stanjem. Molekule so še vedno urejene, vendar se tudi gibljejo.« (TD2,
10, 12, 14)
»Trdno stanje, tekoče, plinasto, potem še tekoče kristale. (…) Pri plinastem stanju so
molekule, se prosto gibljejo po prostoru, se pravi nekaj nevidnega, pri trdnem stanju so
molekule trdno povezane, pri vodi led, pri tekočem stanju se molekule bolj prosto gibljejo. Pri
tekočih kristalih je to bolj gosta tekočina. (…) Ja, da so to pač take molekule, podolgovate
molekule, urejene v tekočini.« (TD3, 10, 12, 14)
»Do sedaj smo imeli trdnine, kapljevine, pline in še tekoče kristale. (…) V plinastemu stanju
so molekule bolj gibljive, v kapljevini so že malo manj gibljive, v trdnem agregatnem stanju
pa v bistvu so trdno skupaj. Pri tekočih kristalih pa so nekje med trdnim in tekočim. (…)
Delci so gibljivi, molekule so podolgovate, ovalne oblike.« (TD4, 16, 18, 52)
»Trdno, tekoče, tekoči kristal, plinasto. Trdno je, da se molekule ne premikajo, tekoče, se
molekule premikajo bolj, v plinastem pa se že prosto gibljejo. Tekoče kristalno pa je nekaj
vmes.« (TD5, 14)
»Trdno, tekoči kristali, tekoče in pa plinasto. V trdnem so molekule trdno skupaj, v
tekočekristalnem stanju so v bistvu v linijah, v nekem redu razporejene, ampak nihajo sem in
tja, v tekočem so že malo ven iz teh linij, v plinastem pa so pa že čisto razpršene.« (TD6, 12)
»Spoznali smo tekoče, trdno in plinasto agregatno stanje, pa tudi tekoče kristale sedaj v
srednji šoli pri fiziki. Spoznali smo tudi prehajanje iz enega v drugo agregatno stanje, s
spremembo temperature, ampak mi za vsako snov, prehod povemo temperaturo, to pomeni da
snovi različno prehajajo. Ne prehaja vsaka snov pri 0°C iz trdnega v tekoče in pri 100°C v
plinasto iz tekočega. (…) Imamo plinasto stanje: snov se širi po prostoru, delci so prosto
gibljivi, plin - snov lahko vidimo ali pa ne, odvisno od lastnosti snovi, v trdnem stanju je snov
trdno skupaj, težko jo razbijemo na delce, pri tekoči pa se snov giblje, ne po prostoru, vendar
se preliva. (…) Tekoči kristali so snov, ki ima lastnosti tekočine in trdne snovi. Delci med
njimi niso čvrsto povezani, niso pa tudi nepovezani. Se pravi so…« (TD7, 24, 28, 44)
»Trdno, tekoče in plinasto. Prehod iz tekočega v plinasto je točka vrelišča. Iz tekočega v trdno
pri točki zamrznjenja oz. potem tališča, če je obratno. (…) Trdno stanje: so molekule trdno
skupaj in se ne gibljejo, tekoče agregatno stanje: molekule so skupaj, vendar se gibljejo,
plinasto agregatno stanje: molekule so posamezno in se gibljejo v zraku. (…)« (TD8, 12, 14)
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»Trdno, tekoče in plinasto. Trdno je stanje, ko so delci razporejeni pravilno in imajo svojo
znano obliko, se jih ne da, se ne gibljejo v prostoru, ampak so fiksno postavljeni. Potem
tekoče. Zavzamejo dno posode oz. posodo, v kateri so. Se ne gibljejo po celotnem prostoru,
ampak samo po dnu. So pa malo manj urejeno razporejeni. Tretje pa je plinasto stanje. To
pomeni, da so delci bolj svobodno razporejeni in zavzamejo celotni prostor. (…) Tekoči
kristali…ne vem, če je to agregatno stanje ali ni. (…) Tekoči kristali so snovi, ki imajo malo
daljši fazni prostor oz. prehajajo iz trdnega v tekoče stanje. Delci tekočih kristalov so vsi
usmerjeni v isto smer, vendar pa niso v trdnem stanju. Se pravi imajo nekaj energije, da se
gibljejo v prostoru. Vendar so vsi še vedno usmerjeni v isto smer.« (TD9, 16, 32, 34)
»Poznamo tri osnovna - trdno, tekoče in pa plinasto. Pa poznamo še enega vmesnega tekočekristalno, poznamo tudi plazmo, ko zelo segrejemo neko snov. (…) Trdno je, ko so delci
najtesneje skupaj, imajo najmanj energije, se kot celota ne gibljejo, rahlo vibrirajo. Tekoče nimajo neke definirane oblike, ampak vseeno zavzamejo obliko posode oz. prostora, v
katerem je. Delci se prosto gibljejo. Potem je plinasto agregatno stanje. Pri plinu delci
zavzamejo celoten prostor, se enakomerno razporedijo po celotnem prostoru. Imajo največ
energije v sebi. Naslednji je tekoči kristal. Je stanje med trdnim in tekočim. (...) Tekoči kristali
so anizotropna snov, ki pri prehodu iz trdnega v tekoče stanje ima še eno vmesno fazo, in
sicer je to tekočekristalna faza. Takrat so tekoči, ampak so še zmeraj urejeni v eno smer. Ta
prehod nadziramo s segrevanjem ali ohlajanjem. Lahko pa orientacijo tekočih kristalov tudi
nadziramo z električnim poljem.« (TD10, 16, 18, 36)
Tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju tekoči. Z omenjeno trditvijo se je na pred-testu
strinjalo 30 % dijakov. Na testu 1, ki je bil po učnih urah o tekočih kristalih, kjer je bil tekoči
kristal MBBA, ki je pri sobnih pogojih v tekočekristalnem stanju, tudi pokazan, se je 80 %
dijakov strinjalo z zgoraj nevedeno trditvijo.
Pri intervjujih z dijaki smo ob vprašanju, kako je videti snov v tekočekristalnem stanju, dobili
odgovore povezane s tekočino (TD2, 38), gostejšo tekočino (TD1, 12) in primerjavo z
drugimi bolj znanimi snovmi, kot sta žele in sluz (TD3, 12; TD5, 48). Nekateri so se le
poigrali z besedami, »tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju na pol tekoči,« pri čemer
niso pojasnili, kaj to pomeni (TD10, 22), spet drugi se niso povsem spomnili, kako je videti
snov v tekočekristalnem stanju (TD7, 52). Na podlagi kvalitete zaznav makroskopskega opisa
tekočih kristalov lahko sklepamo, da je potrebno dijake seznaniti s čim več različnimi primeri
tekočih kristalov, pri tem pa še pojasniti, da imajo različni tekoči kristali različne temperature
prehodov, pri čemer pa za vse velja, da so v tekočekristalni fazi tekoči.
V nadaljevanju so izjave dijakov, ki opisujejo snov v tekočekristalnem stanju na
makroskopskem nivoju.
»V bistvu tako bolj gosto teče.« (TD1, 12)
»Tekoči kristal, to je tekočina, ki ima podolgovate molekule in pa te molekule se lahko ureja.«
(TD2, 38)
»…pri tekočih kristalih je to bolj gosta tekočina.« (TD3, 12)
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»Taka, se premika, vendar je še nekako trdna. (…) Ne vem, tekoči žele.« (TD5, 44, 48)
»Malo tekoče, kot nekakšna sluz izgleda.« (TD6, 56)
»V bolj trdnem stanju je bil. (…) Mislim, da je bil rjavkaste barve.« (TD7, 52)
»Napol tekoči so…« (TD10, 22)
Med poučevanjem o tekočih kristalih so bili dijaki seznanjeni s številnimi izdelki s tekočimi
kristali, ki jih je učitelj zgolj naštel. Varilski maski in predvsem LCD-jem pa je bilo
namenjeno več besed. Izdelek s tekočimi kristali je na pred-testu zapisala dobra polovica
dijakov, na testu 1 pa vsi. Prevladovali so seveda LCD-ji. Na intervjujih so dijaki omenili še
senčila, varilske maske in termometre. Zasledili smo tudi, da sta dva dijaka povezala uporabo
tekočih kristalov z islandskim dvolomcem in polarizatorji, kar pa ne drži. Verjetno sta si
zapomnila le imeni, a ju nista bila spodobna na smiseln način povezati s tekočimi kristali.
Vsekakor pa je učno gradivo potrebno izpopolniti tako, da jasno in na kratko razložimo še
kemijsko zgradbo ostalih pripomočkov, ki se uporabljajo tekom vaj s tekočimi kristali, in
poudarimo, kdaj je snov tekoči kristal in kdaj ne.
Dijaki so podali sledeče izjave o izdelkih s tekočimi kristali:
»Najbolj jih pač v ekranih, senčila, varilska maska.« (TD1, 40)
»…Lahko tudi v termometrih.« (TD7, 62)
»Uporaba pač največ v LCD monitorjih, računalnikih, televiziji, tudi digitalnih računalnikih,
lahko termometrih… (…) Aha in (varilske) čelade. Mislim, da so tudi v naravi…pa neki
islandski nekaj smo omenjali v šoli.« (TD8, 32, 36)
»Polarizatorji.« (TD9, 44)
Lastnosti tekočih kristalov, ki jih izkoriščajo v tehnologiji, so optične lastnosti (barve,
dvolomnost) in odziv na električno polje. Pričakovali smo, da bodo dijaki povečini prepoznali
optične lastnosti – barve tekočih kristalov (in redkeje dvolomnost) in električne lastnosti. Vse
tri lastnosti je označilo 56 % dijakov na testu 1, na pred-testu pa 27 %. Pri intervjuju smo
dobili zgolj en direkten in pričakovan odgovor od bodoče študentke farmacije oz. medicine,
kjer ni bilo potrebe po zastavljanju podvprašanj (TD8, 53). Dijakinja je omenila tudi urejanje
tekočekristalnih molekul z magnetnim poljem, kar sicer ni bilo predvideno v okviru
obravnave z gradivom, a morda je učitelj povedal oziroma je s pridobljenim znanjem strnila
sama:
»Torej dvolomnost, pa njihove barve, pa da jih lahko urejamo s pomočjo električnega in
magnetnega polja.« (TD8, 53)
Dijaki so tekom učnih ur izvedeli, da se tekoči kristali nahajajo tudi v živih bitjih, čeprav je
bilo to le omenjeno in ne podrobno razloženo. Na pred-testu se je 5 % dijakov strinjalo s
trditvijo, da so tekoči kristali tudi v živih bitjih. Na testu 1 je 78 % dijakov vedelo, da so
tekoči kristali tudi v živih bitjih.
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Na intervjuju so se nekateri dijaki spomnili, da so tekoči kristali prisotni v živih bitjih. Kot je
razvidno iz zapisov v nadaljevanju, smo zasledili tudi konkretnejše izjave, kot le to, da se
nahajajo v živih bitjih.
»V vsaki snovi, v živih bitjih.« (TD6, 50, 52)
»Ja, mislim, da ene živali, se mi zdi, da eni pajki, jih dajo v tisto prejo.« (TD1, 42)
»Ja pomembni so po mojem, se dajo molekule urediti tako kot sami želimo, uporabljajo se pa
v LCD-jih, v .... kalkulatorjih, pa tudi mi jih imamo nekje v žlezah.« (TD2, 32)
»Nahajajo se v membranah živih bitij, v ekranih, televizorjih, LCD-jih.« (TD5, 34)
Ker znanje o tem, kje vse se nahajajo tekoči kristali, ni ključni del učnega gradiva o
tekočekristalnih prikazalnikih, na tem mestu ne bi uvajali sprememb, čeprav zna biti prav to
vedenje, da so tekoči kristalih del živih bitij, izredno zanimivo.
Dvojni lom lahko opazujemo na optično anizotropnih snoveh. S trditvijo se je na pred-testu
strinjalo 24 % dijakov, na testu 1 pa 74 %. Omenjeno dejstvo si je očitno zapomnil velik delež
dijakov. Pa vendar je koncept težak za razumevanje, kar je vidno že pri teoretičnih osnovah o
tekočih kristalih tega doktorskega dela.
Z intervjuji smo med drugim želeli izvedeti, kaj si dijaki predstavljajo pod pojmom
dvolomnost in optično anizotropna snov. Dijak 1 je povezal pojma anizotropna snov in dvojni
lom, ampak povezava ni čisto fizikalno korektna, saj omenja različne strani snovi, kar se
navezuje na anizotropijo. Obenem omenja poskus s klinasto celico, kjer smo na zaslonu
opazili dve svetli lisi. Manjka povezava, da so tekoči kristali optično anizotropne snovi in če z
laserjem posvetimo na tako snov, svetloba skozi njo potuje z dvema različnima hitrostma in
zaradi prizmatičnega efekta se curka krajevno ločita. Tega vsekakor nismo pričakovali od
dijakov, a vseeno je zanimivo vedeti, kako uporabijo osnovno fizikalno znanje in skušajo
razložiti kompleksne pojave.
»A: Pa še ena lastnost, ki je dokaj pomembna, je dvolomnost. Kaj si predstavljate pod tem
pojmom? B: Ja, pač, ko svetloba prehaja čez tako snov, se lomi, sedaj si lahko predstavljamo,
da pač pri anizotropni, da če prehaja iz različnih strani, pač se lomi večkrat, če z žarkom
svetimo, se lomi na dva dela.« (TD1, 46)
Dijakinja 4 se je razlage termina optično anizotropna snov lotila tako, da je povedala, kaj se
zgodi s tako snovjo med prekrižanima polarizatorjema. Omenjeni način razlage smo tudi
pričakovali. Dijak 5 pa je zgolj omenil, da se v anizotropnih snoveh nekaj razširja hitreje v eni
smeri kot v drugi.
»A: Ali ste morda slišali za optično anizotropne snovi? B: Ja. To so take posebne snovi, ki
prepuščajo svetlobo tudi, če imamo 2 prekrižana polarizatorja in vmes optično anizotropno
snov.« (TD4, 78)
»Anizotropne so recimo, da v eno smer gre hitreje, v drugo smer pa ne gre hitreje.« (TD5, 70)
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Dijakinja 8 je podala najizčrpnejše odgovore o tem, česa se spomni v zvezi s aktivnostmi v
okviru ur s tekočimi kristali, pri čemer ni potrebovala veliko podvprašanj.
»B: Najprej smo prekrižali dva polarizatorja, in sicer tako, da sta bila »enako orientirana« in
čez je prehajala svetloba, nato pa smo sukali za 90° enega, svetloba več ni prehajala, razen
ko smo dali košček selotejpa, ki je torej anizotropna snov in prepušča svetlobo. Potem smo
pogledali tekoče kristale pod mikroskopom, potem pa smo gledali orientiranost molekul in
tudi orientirali smo jih na nek način z drgnjenjem, mislim da in jih povezovali… A: Kaj pa, ko
ste… B: Gledali smo ob steni dva curka svetlobe. Torej eden je bil reden, eden pa izreden, s
tem, da smo pač sukali za 90° polarizator in enkrat videli enega, enkrat drugega. A: A tako je
pri vseh snoveh? B: Pri anizotropnih…« (TD8, 49-53)
Cilj učnega gradiva o tekočih kristalih je, da učeči usvojijo na kvalitativni ravni pojme
anizotropija, dvojni lom in dvolomnost. Z ilustracijo anizotropije kot lastnosti snovi, da ima
različne fizikalne lastnosti po smereh, ni večjih težav, saj jo lahko ponazorimo z modeli, npr.
les, pletenine, vinograd, jajce in žoga, ipd. Razlikovanje med pojmoma dvolomnost in dvojni
lom je trši oreh. V naslednji verziji učnega gradiva velja poudariti, da je dvolomnost lastnost
snovi, da se v njej v splošnem valovanje razširja z dvema različnima hitrostma. Če valovanji v
snovi potujeta v isti smeri, se na meji snov – zrak lomita pod različnimi koti, saj sta se v snovi
razširjali z različnima hitrostma. Na anizotropni snovi kot so tekoči kristali pa lahko
opazujemo dvojni lom, kar opazimo tako, da se svetlobni curek, ki ga usmerimo na tekoči
kristal v klinasti celici, pri potovanju skozenj razcepi na dva curka, ki sta krajevno
premaknjena.
Na ureditev tekočih kristalov v tekočekristalni celici lahko vplivamo z električnim poljem ali
s površinami tako, da mehansko obdelamo površino. S tem, da električno polje vpliva na
urejenost tekočekristalnih molekul, se je na pred-testu strinjalo 37 % dijakov, na testu 1 pa
90 % dijakov.
Intervjuji z dijaki kažejo, da se dijaki povečini spomnijo tako vpliva električnega polja na
urejanje molekul tekočega kristala, kot tudi mehanskega urejanja molekul, ki so ga prikazali
pri pripravi celice z dvema vzporednima steklenima površinama, v kateri so bile molekule
urejene. Obenem se tudi pri zgradbi LCD-ja omeni, da sta zgornja in spodnja ureditvena
površina pravokotno podrgnjeni ena na drugo. Dijak 5 je omenil magnetno polje, ki sicer ni
bilo omenjeno tekom učnih ur (TD5, 78), pa vendar lahko z njim tudi vplivamo na urejanje
molekul tekočega kristala. Dva dijaka, ki ju sicer naravoslovje ne zanima, se nista spomnila
načinov urejanja molekul v tekočekristalnih celicah (TD6, 92; TD9, 66). Dijak 7 je bil
nepopoln pri svojem izražanju, saj si pod pojmom impulz lahko predstavljamo marsikaj (TD7,
96). Dijak 10 je poleg električnega polja omenil tudi segrevanje in ohlajanje, ki tudi vplivata
na urejanje tekočekristalnih molekul, kar je sicer pravilno (TD10, 58). Dijakinja 2 je edina od
intervjuvanih dijakov, ki je omenila nekaj v zvezi s tem, da so tekočekristalne molekule
električni dipoli, ki se zasukajo v električnem polju (TD2, 44, 46). Dijakinja 2 je nepopolno
uporabila besedo snov, ki se je nanašala na površino, na kateri se lahko urejajo tekočekristalne
molekule.
Izjave dijakov, ki se nanašajo na urejanje molekul, lahko preberemo v spodnjih vrsticah.
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»Z električnim poljem, mehansko, da smo zarezali in so se tekoči kristali uredili med zareze.«
(TD1, 60)
»Urejamo jih lahko, snov mora imeti neke vdolbine, da se v te vdolbine te molekule pač
razporedijo. (…) Z električnim poljem, pač so na eni strani molekule, na eni strani pozitivne
na drugi negativne in potem se obrnejo negativno proti pozitivnemu polju in obratno.« (TD2,
44,46)
»Ja. Pač obračajo se. Če je pod višjo napetostjo, bolj… (…) Ja, mislim, da s tistimi razami na
stekelcu, ko se ureja v take enote.« (TD3, 74, 76)
»Z napetostjo. (…) Ko na stekelcu naredimo take praskice in se notri razporedijo.« (TD4, 80,
82)
»Z magnetnim poljem…« (TD5, 78)
»…Ne bi vedela.« (TD6, 92)
»Ja pač s temi nekimi pulzi.« (TD7, 96)
»Z električni poljem.« (TD8, 61)
»To pa ne vem.« (TD9, 66)
»S segrevanjem, ohlajanjem, z električnim poljem.« (TD10, 58)
Z učnim gradivom smo želeli doseči, da dijaki vedo, da na tekoče kristale zlahka vplivamo z
zunanjim električnim poljem, obenem pa tanke plasti lahko mehansko uredimo tako, da
ustrezno podrgnemo površino in se skupki tekočekristalnih molekul zasidrajo vzdolž
mikroraz. V naslednji verziji učnega gradiva moramo biti pozorni na to, da bomo ustrezno
poudarili, kako vse lahko vplivamo na urejenost molekul tekočih kristalov, pri čemer povemo,
da poleg električnega polja tudi temperatura vpliva na urejanje molekul, pa vendar se v
tekočekristalnih prikazalnikih temperatura ne spreminja in ne vpliva na preurejanje molekul.
Pri razlagi, kako električno polje vpliva na posamezno molekulo, se bo potrebno osredotočiti
na to, da fizikalno korektno poudarimo obnašanje nepolarne oziroma polarne molekule v
električnem polju in omenimo pojem navor.
Na vprašanje, če morda vedo, kako deluje LCD, je na pred-testu zadovoljivo odgovorilo 3 %
dijakov, na testu 1 pa 51 %. Pomembno je bilo, da so dijaki ustrezno narisali položaj
polarizatorjev in tekočekristalnih molekul ter zapisali, ali tekočekristalna celica tedaj prepušča
svetlobo ali ne. Zanimalo pa nas je tudi, ali dijaki vedo, da dobimo barvno sliko zaradi treh
barvnih filtrov.
Ali je omenjeno vprašanje res tako trd oreh, smo preverili tudi z intervjuji. V kolikor smo res
natančni, je vsaka od spodnjih izjav nekoliko pomanjkljiva, pa vendar lahko ugotovimo, da so
si dijaki povečini zapomnili, da so v LCD-jih polarizatorji, elektrode, tekoči kristali in barvni
filtri. Samostojno pojasniti fizikalno korektno zgodbo (na kvalitativni ravni, seveda) o
delovanju LCD-jev pa je trši oreh.
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Naslednji citati predstavljajo zbirko izjav, ki so jih dijaki podali o delovanju LCD-ja.
»B: Iz ene strani prihaja svetloba, potem polarizator, ki to svetlobo prepušča, pač jo
polarizira, nato so elektrode razporejene, temu sledi tekoči kristal, nato spet te elektrode, da
se te molekule tekočih kristalov uredijo, nato je analizator, ki to prepusti, in pa potem so filtri.
A: Se pravi, kadar nimamo električnega polja, ali to prepušča svetlobo ali ne? B: Prepušča.
A: Kadar pa imamo električno polje? B: Ne prepušča.« (TD2, 65-70)
»B: Ja, najprej je vir svetlobe, potem je polarizator, potem je elektroda, ki usmerja tekoče
kristale, potem so tekoči kristali, potem so elektrode, potem je analizator in potem so barvni
filtri. A: Potem, če imamo brez filtrov in imamo vključeno električno polje, kakšen zaslon
vidimo? B:.... A: Temen ali svetel? B: Temen. A: Če pa nimamo električnega polja je pa… B:
Je pa svetel.« (TD3, 50-56)
»Več polarizatorjev je, vmes so tekoči kristali, ki jih s pomočjo napetosti obračamo, s tem v
bistvu povzročimo, ali gre skozi svetloba ali pa ne. Odvisno od tega, če spustimo električni tok
in če hočemo barvno sliko ali pa da ne dela, če hočemo imeti barvno moramo združiti tri
barvne filtre in potem prepuščamo čez te barvne filtre svetlobo, glede na to dobimo različne
barve.« (TD4, 84)
»B: Ja. Rabimo svetlobo, 2 polarizatorja, pa nagubano plast, da se lahko tekoči kristali
uredijo, plošče, ki se pač zasukajo, da lahko gre svetloba skozi, pa da se na drugi strani
odbije. A: In kadar imate vključeno električno polje, se zgodi kaj? B: Črno je. A: Kako pa
dobimo barve? B: Da en piksel razdelimo na 3, pa damo barvne filtre. (…) A: Kaj pa barve?
B: Ja, barve nastanejo zaradi filtrov.« (TD5, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94)
»B: Najprej pride svetloba čez en polarizator, potem pri teh tekočih kristalih se zasuka,
potem so barvni filtri, ki so treh barv - moder, zelen, rdeč je, potem pa vidimo barve. A: Se
pravi, če imamo mi vklopljeno električno polje ali pride svetloba skozi ali ne? B: Ja. A: Kaj
pa, če imamo izključeno električno polje, kaj se zgodi. Ali potem taka celica prepušča
svetlobo ali ne? B: Verjetno jo tudi, samo… A: Se pravi, če imamo izključeno električno
polje? B: Potem jo. A: Kaj pa, če imamo vključeno električno polje? B: Potem tudi.« (TD6,
102-110)
»Ja ne vem…« (TD7, 84)
»B: Torej imamo žarek svetlobe, ki zadane ob eden polarizator oz. ob eno plast in svetloba
gre skozi in gre skozi barvne filtre, kjer so tri osnovne barve - modra, zelena in rdeča in ko
pridejo čez prvo plast, čez filter, zadenejo ob drugi polarizator in ta polarizirana svetloba, ki
gre čez te filtre in je polarizirana in če gledamo od daleč vidimo sliko. A: Ali imamo vmes
zasukane tekočekristalne molekule, ali sem prav razumela? B: Ja. A: S čim pa vplivamo na to,
koliko so molekule zasukane? B: Z električnim poljem. A: Kakšna pa je razlika, če so
molekule zelo zasukane ali pa malo zasukane? Kaj opazite na izhodu? Kaj nam to definira?
B: Različne barve oziroma različno količino prepuščene svetlobe.« (TD8, 57-63)
»B:LCD ima piksel, to je točka na ekranu in ima tri barve in prikaže le eno od teh. Enkrat
kaže le rdečo, modro ali pa zeleno. Tako dobimo vse barve na ekranu. A: Zakaj pa imamo
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notri tekoče kristale? B: Ker tekoči kristali v enih primerih prepuščajo svetlobo, v enih pa ne
in s tem barvo. A: Torej vi mislite, da se to segreva in ohlaja? B: Ne, ker se urejajo in
razporejajo in tako prepuščajo barvo ali pa je ne. A: Kaj se spremeni, da se uredijo drugače?
B: To pa ne vem.« (TD9, 60-66)
»Tekočekristalni prikazalnik je sestavljen iz več pikslov. Vsak piksel ima 3 sestavne dele, in
sicer tako prikazuje 3 osnovne barve - rdečo, modro in rumeno. Sestavljen pa je tako, da ima
pravokotno prekrižane polarizatorje in vmes so tekoči kristali in ko mi damo vmes električno
polje, se tekočekristalna snov tako obrne, da prepušča svetlobo.« (TD10, 60)
Cilj učnega gradiva je, da dijaki na enostaven način razložijo delovanje LCD-ja. Na podlagi
pregleda testov in opravljenih intervjujev lahko rečemo, da jim je to deloma uspelo. Mi pa
moramo izpopolniti gradivo tako, da poudarjamo relacije med posameznimi sestavnimi deli
LCD-ja in njihovimi funkcijami. Na testih 1 je bilo kar nekajkrat zaznati, da dijaki povezujejo
barvo LCD-jev ne le z barvnimi filtri, ampak barvami tekočih kristalov, ki so jih opazovali
pod šolskim polarizacijskim mikroskopom. V kolikor je naš cilj dijake voditi do spoznanj, ki
pomagajo razumeti delovanje LCD-ja, se moramo izogniti eksperimentom, ki vodijo do
napačnega razumevanja, v našem primeru poskusa, ki kaže barve tekočega kristala pod
polarizacijskim mikroskopom.

Tabela 8: Delež dijakov, ki so odgovorili pravilno na navedena vprašanja sli trditve, na pred-testu in
testu 1, takoj po koncu učnega posega
Delež dijakov
Vprašanje oziroma trditev

Pred-test

Test 1

Tekoči kristali so agregatno stanje snovi.

16

56

Zapišite izdelek s tekočimi kristali.

55

100

Katere lastnosti tekočih kristalov so pomembne za aplikacije?

27

56

Snovi, ki imajo tekočekristalne lastnosti, so tudi v živih bitjih.

5

78

Dvojni lom lahko opazujemo na optično anizotropnih snoveh.

24

72

Tekoči kristali so trdni v tekočekristalnem stanju.

30

80

Na ureditev molekul v tekočekristalnem stanju lahko
vplivamo z električnim poljem.

37

90

Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – dvolomna snov.

9

57

Narišite razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju.

31

70

Delovanje LCD-ja.

3
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Z evalvacijo učnega gradiva o tekočih kristalih smo pokazali, da je učno gradivo pripomoglo
k napredku znanja v povezavi s pojmi povezanimi s tekočimi kristali. Dijaki so v povprečju
dosegli 69 % na testu 1 takoj po učnih urah o tekočekristalnih prikazalnikih. Dosežki kažejo
na znaten napredek znanja o tekočih kristalih, kajti na pred-testu so dijaki v povprečju dosegli
28 %.
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Vprašati se moramo, ali sta na dosežke dijakov morda vplivala tudi učitelja. Zanimalo nas je,
kje sta sledila učnemu gradivu, kaj sta spremenila. Pogosto se izkaže, da stvari v razredu
stečejo nekoliko drugače, kot predlaga učna priprava učitelja. Naj poudarimo, da sta oba
učitelja bila predhodno že nekoliko »okužena« s tekočimi kristali. Bila sta prisotna tudi na
delavnicah na tekočekristalni konferenci European conference on liquid crystals (ECLC), ki je
bila v febrarju 2011 v Mariboru.
Učitelj 2 je v veliki meri sledil gradivu, ker je njegova izjava zelo nazorna in slikovita, je ne
povzemamo, ampak jo podajamo v celoti.
»Hm, bolj, kot gledam pripravo, bi rekel, da sem pripravam pravzaprav v veliki meri sledil.
Mislim – povedal sem večino tega, kar je tam napisanega, a »zgodba« je bila nekoliko
prilagojena »terenu«. Odstopanja so posledica tega, da sem poleg obravnavane tematike v
LCD tečaj vpel še razlago »klasičnih« tem (interferenca, spekter svetlobe…), za katere mi je v
tej generaciji nekoliko zmanjkalo časa. A tudi sicer mislim, da bi kazalo ta tečaj širše
promovirati kot nekaj, kar se lepo vklaplja med fizikalne teme, ki ji je v srednji šoli nujno
obravnavati, kot nekakšen »ocvirk« oz. zanimiv dodatek, ki poleg pouka fizike ponuja tudi stik
z aktualno tehniko. Mislim – človek uči mularijo valovne pojave pri optiki, spekter, barve,
morda kaj o mešanju barv – in če je čas ter pri dijakih interes, riskira še par ur za
polarizacijo in LCD.« (TU2, 4)
Učitelj 1 je v pripravo učnih ur s tekočimi kristali vpel tudi laboranta, s katerim sta dodobra
premislila, kako bosta izvedla učne ure. Nekatere predlagane eksperimente sta celo dodelala.
Obenem je obravnaval tudi polarizacijo, o kateri dijaki do takrat še niso slišali ničesar.
Poudarek je dal tudi analogijam med tekočimi kristali in drugimi snovmi. Izjava učitelja 1 o
poteku učnih ur je podana v nadaljevanju.
»B: Ko sem dobil gradivo v roke in sem ga večkrat prebral, sem skušal privarčevati na času,
a vseeno kvalitetno predstaviti vsebine (izvesti ure po pripravi). Za izvedbo sem izbral termin,
ko sem imel v obeh tretjih letnikih gimnazije blok uro. Sam vem iz izkušenj (poznam razreda),
da dijaki pri temi, ki je še ne poznajo (kot v tem primeru), odnesejo od ure več, če so vsebine
predstavljene v enem kosu in ne razdeljene na več dni. Zato sem skušal celotno izvedbo
izpeljati v dveh blok urah. A: Kako si izvedel eksperimente? B: Nekatere eksperimente sem
izvedel samo demonstracijsko, kjer sem uporabil spletno kamero in smo tako na enem samem
preparatu preko projekcijskega platna opazovali eksperimente. B: Pri agregatnih stanjih
kristala sva z laborantom dala v zamrzovalnik, da sva dobila res trdne kristale (pokazala sva
jih dijakom v klopeh), potem pa sva z vodno kopeljo segrevala kar kristale v steklenički, z
Vernierom pa sva merila temperaturo preko projektorja, tako so dijaki spremljali segrevanje.
Ko se je kristal utekočinil, sva zopet pokazala stekleničko po klopeh. Nadaljevali pa smo do
bistrišča - tako smo eksperimentalno ocenili temperature faznih prehodov. Paziti je potrebno
tudi na varnost. Lahko bi se dijak pri pripravi preparata urezal na steklu in bi lahko tekoči
kristali vstopili v rano. Prednost ene izvedbe je tudi ta, da ni bilo potrebno umazati posod po
nepotrebnem s tekočim kristalom (za vsako izvedbo eksperimenta v skupini dijakov eno
posodo). Pri pripravi preparata, kjer bi opazovali pod mikroskopom nematično fazo tekočega
kristala, sva imela tudi midva z laborantom težave. Priprava preparata nama ni uspela takoj.
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A: Katerega preparata? B: Za opazovanje barv. Lahko bi se vse skupaj pri dijakih še bolj
zavleklo, oni ne bi bili vztrajni. Situacija bi postala neobvladljiva. Zato sva z laborantom
preparate pripravila predhodno in smo jih preko mikroskopa na kamero opazovali na
projekcijskem platnu. A: Kako je šlo v razredu? B: Izhajati je bilo tudi potrebno tudi iz
predznanja dijakov. Ker še niso dijaki nič slišali o polarizaciji svetlobe oziroma sploh o
valovanju in elektromagnetnem valovanju, sem jim skušal z vrsto programov in posnetkov
prvo dobro predstaviti te pojme. Težko bi po moje namreč opazovali poskuse, če še pojmov ne
poznajo. Pri obravnavanju polarizacije sem si najprej pomagal s programom EMANIM, kjer
lahko demonstriraš polarizacijo svetlobe. A: In kako si izvedel dejavnosti predvidene v učnem
gradivu? B: Načeloma sem vsako dejavnost izvedel na takšen način: predstavitev pojma (s
skico, animacijo, posnetkom), uporaba kalcita dvolomca in nato še isti pojav predstavljen s
tekočim kristalom. Seveda so tudi dijaki opravljali eksperimente individualno, kjer je bilo le
mogoče (eksperimenti s polarizatorji in kalcitom). A: Na kaj si dal še poudarek? B: Trudil
sem se delati analogije – povezati izid eksperimenta opravljenim s kalcitom in nato še s
tekočim kristalom. Tekom izvedbe sem vse bolj v pogovor vključeval dijake. Na primer, ko
sem razložil pojme in opravil eksperiment s kalcitom, sem opravil eksperiment še s tekočim
kristalom in dijake prosil naj opišejo eksperiment in pojasnijo, zakaj je izid takšen, kot je. Na
splošno menim, da je bilo dobro, da sem nekatere eksperimente, kjer je potrebno uporabiti
tekoči kristal, namesto, da bi jih sestavljali dijaki, sestavil sam in smo več časa namenili
eksperimentiranju in odgovorom na vprašanja dijakov. Pri sestavljanju eksperimentov dijaki
ne bi bistveno ničesar pridobili, hitro pa bi se lahko zgodilo, da bi jim padla motivacija in uri
ne bi več sledili zaradi morebitnega neuspeha.« (TU, 1-19)
Pri testiranju vsakega gradiva se je potrebno tudi vprašati, kje so po učiteljevem mnenju dijaki
naleteli na težave. Učitelj 1 je omenil, da je z dijaki naletel na težave, ki se tičejo razumevanja
pojma polarizacija svetlobe. Omenil je tudi težave dijakov pri ponazarjanju pojavov s skico
(npr. polarizirane svetlobe) in ločevanjem med pojmoma izotropna in anizotropna snov, kar
lahko razberemo iz njegove izjave.
»V glavnem se mi je zdela težava pri razlagi pojma polarizacija svetlobe. Namreč do tega
trenutka dijaki še niso spoznali svetlobe kot elektromagnetnega valovanja. Da bi bolje
razumeli, za kaj gre, sem si pomagal z več programi: EMANIM za dinamičen prikaz
elektromagnetnega valovanja in polarizacije svetlobe, potem sem uporabil dokument za
prikaz svetlobe kot elektromagnetnega vala skozi kalcit dvolomec (da odpreš datoteko,
potrebuješ program Mathematica, izvorno kodo datoteke pa dobiš na spletni strani). Opazil
sem, da so dijaki imeli tudi težave pri odgovarjanju na vprašanje o vpadli svetlobi na
polarizator in kako zgleda polarizirana svetloba po prehodu skozi polarizator. Nekaj težav je
bilo še z ločevanjem pojmov izotropna in anizotropna snov. Tekoči kristal preide iz
anizotropne v izotropno fazo, ko ga segrevamo. Kaj to pomeni za molekule tekočega kristala,
sem dijakom predstavil s filmom. Ostalo pa so bili pojmi, ki so jih dijaki do obravnave učne
teme že spoznali pri fiziki (kot na primer fazni prehod in električno polje).« (TU1, 21,22)
Učitelj 2 kot najtrši oreh pri obravnavi tekočih kristalov navaja to, da je potrebno upoštevati,
da je svetloba elektromagnetno valovanje. In še kako prav ima, da je razumevanje valovnega
modela svetlobe zelo zahtevno, saj se hitro znajdemo na spolzkem terenu. Omeni pa tudi, da
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kvalitativne obravnave fizikalnih konceptov, omogočajo boljše dosežke na testih znanja tudi
pri učno (matematično) šibkejših dijakih. Poglejmo izjavo učitelja 2 nanašajoč se na težave
pri obravnavi tekočih kristalov:
»B: Eh, približno tako, kot pri ostalih obravnavanih temah. Bolj kot je zadeva kompleksna,
težje je. Mehanski modeli oz. vizualizacija (animacije) ogromno pomagajo, a vsepovsod jih
pač ni mogoče enostavno narediti. Moja izkušnja je, da so bili na testu 1 uspešni nekateri
dijaki, ki imajo sicer slabšo oceno iz fizike. Razlog vidim v tem, da je tečaj zastavljen
kvalitativno, ni nekega računanja. Če je zgodba podana na dovolj elementaren način (kar je
mogoče), imajo vsi dijaki (ne glede na siceršnje razlike v stopnji znanja matematike) enake
možnosti za uspeh. A: Najtrši oreh? B: Valovni model svetlobe. Navajeni s(m)o, da valovanja
»vidimo« (mehanska), oz. če jih ne vidimo ali če so frekvence nenormalne vsaj »čutimo«
medij, ki jih prenaša (zvok). Koncept polja (E in B) je seveda abstrakten, možne so sicer
nekakšne vizualizacije, če so polja statična, a vseeno je težko doumeti koncept polja. In zdaj –
pazi - neko nevidno in nematerialno polje (ki je abstraktna količina kot npr. »ljubezen«) niha
oz. valuje z nekimi nenormalnimi frekvencami! In da je mera polna, se prostorsko prepletata
dve taki polji, ki celo medsebojno vplivata – o, groza. Dijaki si predstavljajo, da nekaj
razumejo na podlagi risbic in animacije, a če bi vrtali malo globlje, bi kmalu izbruhnil gejzir
zmedenosti, verjemi…. Najbrž tudi pri meni…..« (TD2, 8)
Učitelja, ki sta testirala učno gradivo, smo povprašali, na kakšne težave ob vpeljavi sodobne
vsebine naletita kot učitelja. Učitelj s krajšim delovnim stažem je omenil pomanjkanje
literature, interese učencev in motivacijo učitelja, in sicer pravi:
»Prvi problem je literatura. Upoštevajoč čas, ki nam je na voljo, je včasih težko najti
primerno literaturo, ki na pregleden in dovolj enostaven način predstavlja vsebino, ki bi jo
hotel učitelj predstaviti v šoli. Študiranje zahtevnejše literature vzame preveč časa, kot si ga
navadno lahko privoščimo. (…) Pogosto je tudi učitelj nov pri vsebinah. Če ne pridobi
občutka suverenosti ob pripravah ali če ima pri pripravah zaplete, vsebin učitelj pri pouku ne
bo izvajal. Pomembno je, da je vsebina v literaturi predstavljena pregledno in dovolj
preprosto (s pristopi, ki so lahko v šoli uporabni). (…) Redko kateri učitelj je pripravljen
prosti čas nameniti za to, da bo študiral in pripravljal primere sodobnih vsebin za pouk. V
šolah izvajamo po urniku precejšnje število ur, za kar je potrebno opraviti tudi priprave. Zato
se po moje za pretirano vključevanje takšnih vsebin v pouk ne odločamo. (…) Pri vključevanju
takšnih vsebin je potrebno poznati predznanje učencev in njihove interese. Pogosto so te
vsebine lahko tudi vsebine, ki niso del učnega načrta, zato mora motivacija za izvedbo vsebin
v šoli izhajati tudi iz učencev. Odločitev za izvedbo takšnih vsebin je lahko posledica
vprašanja učenca pri pouku, na katero učitelj odgovori npr. da se bomo tej temi posvetili v
prihodnje na bolj raziskovalno-eksperimentalni način. Seveda pa je končna odločitev na
učitelju. Če ni sam motiviran, potem takšnih obravnav pri pouku ne bo.« (TU1, 30-33)
Učitelj, ki že vrsto let poučuje, je omenil podobne dileme, pri čemer je poleg časa, interesa
(učitelja in dijakov) in suverenosti učitelja na področju izpostavil tudi učne pripomočke. Izjavi
obeh učiteljev potrjujeta spoznanja Lipovnika (2008) in Repnika (2012).
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Učitelj 2 pravi:
»Nekako po vrst si sledijo: MALO pouku fizike namenjenega ČASA (zanimivo nasprotje:
znanost in tehnika napredujeta z velikimi koraki, ur naravoslovja je pa kvečjemu čedalje
manj…stara zgodba); a čas se nekako najde, če je INTERES učitelja (tudi dijakov –
zainteresirani dijak žene tudi učitelja in obratno); seveda se noben pameten učitelj ne bo lotil
obravnave teme, ki JE NE OBVLADA; upoštevati velja, da potrebujemo za dobro razlago tudi
ustrezne PRIPOMOČKE (učna gradiva, demonstracijski material, eksperimentalna
oprema…. ). Učitelj po moje večkrat zapade v dilemo: ali je bolje razpoložljivi čas nameniti
razlagi sodobnih, zanimivih naravoslovnih tem, ali je morda bolje v tem času z nekaj drila
doseči boljši uspeh na testih iz (zapovedanih, a morda suhoparnih in »neživljenjskih«) osnov
fizike? Obe varianti imata prednosti in slabosti, odločitev je najbrž težka.« (TU2, 11)
Naj na tem mestu na kratko zaključimo. Aktivnosti predvidene z učnim gradivom vsekakor
lahko izvedemo v okviru fizike v 3. letniku gimnazije. Rezultati pred-testa in testa 1 kažejo
napredek znanja v povezavi s tekočimi kristali pri dijakih. Iz intervjujev z učiteljema pa lahko
razberemo, da je pri vsaki temi lahko naletimo na težave, ki zadevajo ne le tehnična in
organizacijska vprašanja, ampak tudi strokovna.
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5

MERITVE KOTNE
KOLIČNIKA

ODVISNOSTI

IZREDNEGA

LOMNEGA

Učno gradivo o tekočih kristalih lahko dopolnimo tako, da je primerno za univerzitetni nivo
za študente fizike. Razvoj novih eksperimentov primernih za univerzitetni nivo je pomemben
del izobraževalne fizike. V nadaljevanju predstavljamo eksperiment s področja dvolomnosti.
Navadni laserski curki so preširoki, da bi omogočili študij dvojnega loma pri urejenih
tekočekristalnih celicah z vzporednima površinama, saj je vzporedni premik curka premajhen.
V tankih vzorcih, ki zagotavljajo homogeno ureditev dolgih osi molekul, krajevno ločitev
rednega in izrednega curka dosežemo z efektom prizme, tj. uporabe klinaste tekočekristalne
celice [84,60]. Prvi je eksperimentalno metodo, ki jo bomo tudi mi uporabili v predstavljenem
eksperimentu, uporabil Shenoy [60], kasneje pa Oswald in Pieranski [84]. S to
eksperimentalno metodo je Shenoy [60] izmeril temperaturno odvisnost rednega in izrednega
lomnega količnika tekočega kristala 5CB.
Za merjenje kotne odvisnosti lomnega količnika izrednega vala eksperiment nadgradimo tako,
da uporabimo klinasto tekočekristalno celico in spreminjamo vpadni kot nepolariziranega
curka svetlobe ter opazujemo kotno odvisnost izrednega lomnega količnika v nematičnih
enoosnih tekočih kristalih [25]. Poskus izvedemo pri stalni temperaturi.
V tem poglavju podrobneje predstavljamo eksperiment, ki nazorno prikaže odvisnost
izrednega lomnega količnika od smeri. Najprej predstavimo postavitev eksperimenta in
tekočekristalni celici, ki smo ju uporabili. Sledijo predstavitev prehoda svetlobe skozi klinasto
celico, meritve in rezultati eksperimenta. Na koncu poglavja na kratko opišemo še učno enoto,
ki vključuje opisani eksperiment.

5.1 Shema eksperimenta
Za izvedbo eksperimenta potrebujemo klinasto celico tekočega kristala, v kateri so dolge osi
molekul urejene tako, da se svetloba po lomu na meji snovi zrak – tekoči kristal razširja pod
koti od 0 do 90° glede na optično os. Da dosežemo različne smeri širjenja svetlobe glede na
optično os, spreminjamo smer vpadne svetlobe.
Postavitev poskusa je prikazana na sliki 20a. Klinasto celico postavimo z daljšim robom v
nosilec, ki ga postavimo na vrtljivo mizico. He-Ne laser uporabimo kot vir nepolarizirane
monokromatske svetlobe. Laserski curek vpada v ravnini pravokotno na klin. Po prehodu
svetlobe skozi klinasto celico z dvolomnim tekočim kristalom na zaslonu opazimo dve svetli
lisi. Lisi imata na zaslonu drugačno lego, kot je lega nezmotenega curka, ki jo bomo
imenovali centralni položaj. Odmik od centralnega položaja je odvisen od orientacije klinaste
celice (slika 20b). Vpadni kot svetlobe ( ) lahko spreminjamo s sukanjem laserja glede na
površino stekla celice (slika 20a). Izkaže se, da je bolj praktično pritrditi celico na vrtljivo
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mizico s kotomerom in ne spreminjati položaja laserja, zato z vrtenjem mizice spreminjamo
vpadni kot curka in tudi položaj lis. Predstavljeni eksperiment omogoča merjenje kotne
odvisnosti lomnih količnikov rednega in izrednega vala.

a)

b)
Slika 20: a) Shema eksperimenta. je razdalja med celico in zaslonom,
in definirata položaj rednega
in izrednega curka na zaslonu. b) Del s tekočekristalno celico je tudi povečan. S je označena višina
celice in z rdečima puščicama smer drgnjenja stekel.

Pri prehodu iz zraka v optično gostejšo snov (tekoči kristal), so smeri, v katerih se svetloba v
snovi razširja, omejene. Za izvedbo eksperimenta zato potrebujemo dve celici, ki se
razlikujeta v ureditvi dolgih osi molekul, da zagotovimo pogoje kot na sliki 4. Klinasto
tekočekristalno celico, v kateri so dolge osi molekul urejene vzdolž površine, imenujemo
planarna celica (slika 21a). Celico, v kateri so molekule tekočega kristala urejene z dolgimi
osmi pravokotno na površino, imenujemo homeotropna celica (slika 21b).
Za pripravo vsake celice potrebujemo po dve stekelci, ki sta približno cm dolgi ( ) in pol
centimetra široki (slika 20b), folijo debeline nekaj 100 μm in tekoči kristal. Celici se
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razlikujeta po načinu obdelave steklene površine, ki zagotavlja želeno ureditev direktorja v
celici in posledično orientacijo optične osi glede na površino. Folija nam služi kot distančnik,
ki določa klin celice. Folijo vstavimo na eno stran vzdolž krajšega roba, površinsko že
obdelanih, stekelc. Na drugi strani stekelc distančnika ni in stekelci se tesno prilegata. Robove
zalepimo, da preprečimo kasnejše iztekanje tekočega kristala.
Za pripravo planarne celice podrgnemo steklo z žametom namočenim v alkohol v smeri
vzdolž daljšega roba stekelca. Podolgovate molekule se uredijo z dolgimi osmi vzdolž
mikroraz, in sicer je direktor vzporeden s smerjo drgnjenja (slika 21b).
Da uredimo molekule homeotropno (slika 21a), uporabimo polimerno prevleko, ki jo
nanesemo na steklo. Profesionalne celice imajo industrijsko naparjene prevleke, toda za
enostavne poskuse dovolj dober učinek dosežemo s potapljanjem stekla v alkoholno raztopino
detergenta ali lecitina. Steklo nato posušimo.
Celici je potrebno še napolniti s tekočim kristalom. Za polnjenje celic s tekočim kristalom
izkoristimo kapilarni vlek. Celico napolnimo s tekočim kristalom, ki smo ga segreli nad
temperaturo prehoda iz nematične v tekočo izotropno fazo. Če na rob tanke celice kanemo
kapljo tekočega kristala, se bo celica zaradi kapilarnega vleka napolnila s tekočim kristalom.
V eksperimentu smo uporabili tekoči kristal
, ki ima znani vrednosti lomnih količnikov za
redni in izredni val, in sicer
in
(pri sobni temperaturi) [105].

a)

b)

Slika 21: Homeotropna in planarna celica. a) V homeotropni celici so dolge osi molekul urejene
pravokotno na površino stekla, optična os je pravokotna na površino. Klin je določen z dolžino celice
in debelino folije (distrančnika) . b) V planarni celici so dolge osi urejene vzdolž dolge stranice celice.
Optična os je vzporedna s površino. V obeh celicah so narisane tudi dovoljene velikosti valovnega
vektorja rednega (moder krog) in izrednega vala (rdeča elipsa). Označeni sta tudi smeri valovnega
vektorja rednega ( in izrednega ( ) vala. Vpadni kot svetlobe je označen z , pa je kot med valovnim
vektorjem za izredni val in optično osjo.
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5.2 Prehod svetlobe skozi klinasto celico
Prehod svetlobe skozi klinasto celico je prikazan na sliki 22. Vpadni kot laserske svetlobe
določamo z vrtenjem celice. je lomni kot, ki podaja smer valovnega vektorja rednega ( )
ali izrednega vala ( ). Po prehodu skozi celico se curek odkloni za kot od vpadne smeri. Ta
kot je različen za redni in izredni curek. Izračunamo ga lahko iz položaja svetlobnih lis na
zaslonu in razdalje med celico in zaslonom:
(slika 20a), kjer lahko uporabimo za
redni ( ) oziroma izredni ( ) val.

Slika 22: Prehod svetlobe skozi klinasto celico. je vpadni kot svetlobe, je lomni kot, je klin, je
merjeni kot [25]. S polno rdečo črto je narisan prehod žarka, ki vpade na klinasto celico iz tako
imenovane pozitivne strani . Rdeča črtkana črta prikazuje žarek, ki vpade na klinasto celico iz tako
imenovane negativne strani .

Ker se gostota energijskega toka izrednega vala
in smer valovnega vektorja ⃗ v
tekočekristalni celici ne razširjata v isti smeri, bo izredni curek na izhodu premaknjen glede
na položaj prikazan na sliki 22, kjer so narisane smeri valovnega vektorja (slika 5). Vendar je
ta premik zanemarljivo majhen. Celica uporabljena pri eksperimentu je imela debelino
360 μm. Smeri ⃗ in
sta po prehodu laserskega curka skozi tekočekristalno celico
premaknjeni za največ 50 μm, kar pa je bistveno manj, kot je premer laserskega curka.
Lomna količnika za redni in izredni val izračunamo iz izmerjenega kota ki je odvisen od
vpadnega kota in znanega kota klina
(slika 21a zgoraj). Kota in (slika 22)
povezuje lomni zakon:
(31)

in
(32)
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kjer je lomni količnik za redni oziroma izredni val. V enačbi (32) predznak uporabimo za
smer curka s slike 22 označenega z rdečo polno črto (to bomo imenovali pozitivna smer ) in
predznak za curek označen s črtkano črto (negativen ).
Enačba (32) je približek, ker se smer optične osi rahlo spreminja po klinasti celici. Ker pa je
majhen, lahko rečemo, da sta lomna količnika za izredni val pri kotih in
enaka. Da to
potrdimo, izmerimo lego
pri vpadnih kotih
in ugotovimo, da je enaka znotraj
eksperimentalne napake in širine lis na zaslonu.
Z uporabo adicijskih izrekov in izenačitvijo levih delov enačb (31) in (32) dobimo (do 1. reda
v in ):
(33)
kjer smo upoštevali, da sta kot klina in kot zelo majhna, zato je
,
in
Izraz (33) dalje poenostavimo in izrazimo lomni kot :

,

(34)
Z , ki ga dobimo iz enačbe (34), izračunamo lomni količnik po enačbah (31) in (32). Enačbe
(31), (32) in (34) so izrazi, ki jih lahko uporabimo za izračun lomnih količnikov za redni in
izredni val.
V homeotropni celici je optična os pravokotna na stekleno površino in lomni kot je enak
kotu , kotu med optično osjo in valovnim vektorjem. Lomni količnik za izredni val je torej:
(35)

kjer je

izračunan iz enačbe (34) z uporabo izmerjenih vrednosti

za izredni val.

V planarni celici je optična os vzporedna s stekleno površino in lomni kot za izredni val je
povezan s kotom med optično osjo in smerjo valovnega vektorja kot
Lomni
količnik za izredni val je potem podan z:
(36)
Eksperiment ima določene omejitve, ki jih je potrebno upoštevati. Čeprav se redni in izredni
val lahko razširjata v katerikoli smeri, smo eksperimentalno omejeni na lom vpadne svetlobe,
ker je vir svetlobe zunaj dvolomne snovi.
V predstavljenem eksperimentu smeri valovnega vektorja za redni val teoretično lahko
dosegajo zgolj vrednosti (pri vpadnem kotu
) do
pri
in za izredni
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val do
pri
. S homeotropno celico lahko dosežemo kote od 0° do
za
redni val in do
za izredni val, ker je v homeotropni celici optična os v smeri vpadne
pravokotnice in je lomni kot enak kotu . Pri planarni celici je optična os vzporedna s
površino, zato kot dobimo, če odštejemo od 90°. Teoretično smo s planarno celico
omejeni na kote od
do 90° za redni val in od
do 90° za izredni val.
Z uporabljenimi tekočekristalnimi celicami tudi teoretičnih omejitev ne moremo doseči.
Velikost celice in držalo za celice namreč še dodatno omejujeta vpadni kot in zato tudi
lomni kot . Vpadni koti, pri katerih so meritve še dovolj natančne, so do 60°, kar pomeni, da
s homeotropno celico v praksi dosežemo kote od 0° do
za redni val in do
za izredni
val in s planarno kote od 65° do
za redni val in od
do
za izredni val.
Lomne količnike za kote med
in
za izredni val lahko izmerimo, če uporabimo trik
eksperimentalcev [106]. Moramo se izogniti lomu med dvema snovema, katerih lomna
količnika (snovni lastnosti) se močno razlikujeta. Zato klinasto celico postavimo med dve
stekleni prizmi z lomnim količnikom
in z lomečim kotom
(slika 23). Da bi se
izognili tanki plasti zraka med prizmama in klinasto celico, stične površine prelijemo z
glicerolom, ki ima lomni količnik podoben lomnemu količniku stekla in tekočega kristala. Če
curek vpade pravokotno na površino prizme, se na meji ne lomi in je vpadni kot na
tekočekristalno celico
(slika 24). Ker sta lomna količnika stekla in tekočega kristala
podobna, se lomni kot bistveno ne razlikuje od vpadnega kota, in se v tekočem kristalu
svetloba razširja v smeri blizu
. Prizma na drugi strani celice omogoča spremembo
smeri svetlobe v nasprotni smeri kot prva prizma, saj bi se drugače v tekočekristalni celici
pojavil totalni odboj. Brez klinaste tekočekristalne celice gre svetlobni curek le skozi prizmi,
kar omogoča določitev centralne lege curka.

Slika 23: Sendvič prizem in celice [25]. Če naredimo sendvič iz steklenih prizem in celice, lahko
izmerimo lomne količnike za izredni val za kote med
in
.

Iz leg lis na zaslonu, po prehodu svetlobe skozi sendvič prizem in celice, izračunamo lomne
količnike (slika 24). Če je plast glicerola enakomerno debela, ne vpliva na analizo lomnih
količnikov.
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Obravnava prehoda svetlobe skozi sendvič prizem in celice je nekoliko zahtevnejša. V računu
postopoma obravnavamo lom na vsaki meji. Prva relevantna meja je meja steklo – tekoči
kristal. Vpadni kot je
Ker se lomna količnika stekla in tekočega kristala le malo
razlikujeta, je
blizu
. Na meji tekoči kristal – steklo, se vpadni kot zaradi klina
spremeni na
, kot na sliki 24a, ali na
, če je sendvič zasukan za
(slika 24b).
Lomni zakon pravi:
(37)
kjer je lomni kot iz tekočega kristala v steklo (glejte sliko 24). Zadnji lom se pojavi na meji
steklo – zrak. Vpadni kot je tedaj
(slika 24a), ali
, če je sendvič zasukan za
(slika 24b). Zapišemo lahko lomni zakon
(38)
Ne pozabimo, da je kot med optično osjo in smerjo valovnega vektorja izrednega oziroma
rednega je enak kotu v homeotropni celici in
v planarni celici (slika 21).

a)

b)
Slika 24: Prehod svetlobe skozi sendvič steklenih prizem in tekočekristalne celice, sendvič iz a) je
zasukan za 90° v smeri urinega kazalca glede na sendvič v b). Koti so predstavljeni v besedilu.
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5.3 Meritve in rezultati
Meritve smo izvedli tako, da smo spreminjali vpadni kot laserskega curka na klinasto
tekočekristalno celico in merili relativni položaj lis glede na položaj centralne lise, ki jo
dobimo, ko curek ne gre skozi celico (slika 20a). Meritve smo naredili s homeotropno in
planarno celico. Meritve so predstavljene v tabelah 9, 10 in 11. V tabeli 9 so zbrane meritve v
planarni celici, v tabeli 10 meritve v homeotropni celici in v tabeli 11 meritve v sendviču
prizem in homeotropne ali planarne celice. Homeotropna in planarna celica, ki smo ju
uporabili pri eksperimentu, nimata enakega klina, kljub enakemu distančniku, saj smo za
njuno izdelavo uporabili stekelci različnih dimenzij. Z vsako celico smo eksperiment večkrat
ponovili, tj. eksperiment smo vsakič razstavili, postavili in izvedli meritve. Merska napaka, ki
je zapisana ob izmerjenih fizikalnih količinah, je določena na osnovi povprečnega odstopanje
od velikega števila izvedenih meritev.
Pri

planarni

celici s klinom
pri vpadnem kotu
in
m, sta redni in izredni curek zadela zaslon pri
cm in
cm glede na nezmoteni curek (slika 20a). Iz teh podatkov nato, po v
poglavju 5.2 predstavljenem matematičnem instrumentariju, izračunamo lomni kot beta in
lomna količnika za redni in izredni val. Postopek ponovimo za vsakega od vpadnih kotov in
za obe celici. Rezultati za lomne količnike so vključeni v tabele 9, 10 in 11. Rezultate za
lomne količnike za redni in izredni val so zbrani na grafu na sliki 25.
Slika 25 prikazuje skupne rezultate meritev kotne odvisnosti lomnih količnikov za redni in
izredni val izmerjenih v planarni in homeotropni celici. Teoretična odvisnost je bila
izračunana iz enačbe (19) z uporabo znanih vrednosti za
in [105]. Kot smo razložili v
poglavju 5.2, pa s poskusom ne moremo izmeriti vrednosti lomnih količnikov za smeri
razširjanja blizu
. Za meritve na homeotropni celici dobimo lomni količnik rednega in
izrednega vala pri kotih od
do
. Iz meritev na planarni celici dobimo vrednosti
lomnih količnikov pri kotih od
do
. Področje od 40° do 60° je z enostavno
postavitvijo nedosegljivo. Sendvič celice in prizem omogoča meritve lomnih količnikov tudi
pri teh kotih . Ker imamo dve celici z različnima ureditvama molekul in sta možni dve
različni orientaciji sendviča kot na slikah 24a in 24b, lahko izmerimo lomna količnika za štiri
različne smeri razširjanja svetlobe glede na optično os. Te meritve so na sliki 25 prikazane kot
zeleni rombi. Vidimo lahko, da je natančnost meritev lomnih količnikov pri meritvah s
prizmami mnogo manjša kot pri meritvah brez njih. Vzrok je glicerol, ki tvori majhen klin, ki
ga ne moremo natančno nadzirati. Na podlagi večjega števila meritev brez tekočekristalne
celice (samo prizme in glicerol) smo ugotovili, da ima v večini primerov klin glicerina isto
smer kot klin celice. Ko smo sendvič stisnili, se je to odrazilo na meritvah tako, da smo dobili
večje izmerjene lomne količnike za izredni val kot je snovna lastnost izredni lomni količnik
za
. Manj pogost pojav je, da se klin naredi v nasprotni smeri, kar vodi do nižjih vrednosti
za lomni količnik.
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Tabela 9: Meritve na planarni celici s klinom
. Vpadni kot smo spreminjali in merili razdaljo
in
med centralno liso in lisama rednega in izrednega curka po prehodu skozi klinasto
tekočekristalno celico. Oddaljenost zaslona od celice je bila l = (5,07 0,05) m. Odklon rednega in
izrednega curka po prehodu skozi celico je izračunan kot
, lomna kota
pa sta izračunana
po enačbi (34).
[°]

[cm]

[cm]

[°]

[°]

[°]

[°]

10
20
30
40
50
-10
-20
-30
-40

04

Tabela 10: Meritve na homeotropni celici s klinom
. Vpadni kot smo spreminjali in merili
razdaljo
in med centralno liso in lisama rednega in izrednega curka po prehodu skozi klinasto
tekočekristalno celico. Oddaljenost zaslona od celice je bila l = (5,07 0,05) m. Odklon rednega in
izrednega curka po prehodu skozi celico je izračunan kot
, lomna kota
pa sta izračunana
po enačbi (34).
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Tabela 11: Meritve na planarni celici s klinom
in homeotropni celici s klinom
med
prizmama z lomečim kotom 90°. Z laserjem smo posvetili pravokotno na površino prizme in s tem
določili vpadni kot
. Merili smo razdaljo
in
med centralno liso in lisama rednega in
izrednega curka po prehodu skozi klinasto tekočekristalno celico. Oddaljenost zaslona od celice je bila
l = (4,12
0,04) m. Odklon rednega in izrednega curka po prehodu skozi sendvič prizem in
tekočekristalne celice je izračunan kot
, lomna kota
pa sta izračunana po enačbah (38) in
(37).
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Slika 24b
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Slika 24b

planarna

Slika 24a

[cm]

[°]

[cm]

[°]

[°]

[°]

Eksperimentalni rezultati pokažejo, da se vrednosti lomnih količnikov med
in
v
skladu z izračunanimi vrednostmi lomnih količnikov za izredni val v enoosnem tekočem
kristalu dobro ujemajo.
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Slika 25: Lomna količnika za redni
in izredni val
kot funkciji kota med optično osjo in smerjo
valovnega vektorja v nematičnem tekočem kristalu
. Kvadratki: vrednosti lomnih količnikov dobljene
s planarno celico. Krožci: vrednosti dobljene iz meritev na homeotropni celici. Rdeče:
, modro ,
zeleni rombi: meritve
in
za celico med prizmama (slika 23). Krivulja predstavlja teoretično
odvisnost
, podano z enačbo (19) in upoštevanju od proizvajalca podanih vrednosti lomnih
količnikov:
in
.

Napake na grafu na sliki 25 so izračunane na osnovi napak meritve vpadnega kota laserskega
snopa
) in lege lis
in
na naslonu. Največjo napako pri meritvah pa prinese
nenatančnost pri določanju klina celice. Ta napaka je približno 20 % in vpliva na velikost
izračunanega lomnega količnika, ne pa tudi na obliko kotne odvisnosti. Če ne poznamo
rednega in izrednega lomnega količnika tekočega kristala, ki smo ga pri eksperimentu
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uporabili, dobimo za katerikoli klin podobno odvisnost lomnega količnika za izredni val od
kota (slika 26). Slika 26 prikazuje vrednosti lomnega količnika za izredni val, ki smo jih iz
meritev izračunali tako, da smo klin celice povečali ali zmanjšali za 20 %. Vidimo, da se
oblika krivulje kvalitativno ne spremeni. Meritev torej omogoča določitev kotne odvisnosti
lomnega količnika za redni in izredni val, absolutni vrednosti rednega in izrednega lomnega
količnika pa lahko določimo le na 20 % natančno. Ker pa proizvajalec ta dva lomna količnika
poda kot snovni konstanti tekočega kristala, lahko z opisano meritvijo pravzaprav določimo,
kolikšen je kot klina v celici. Čeprav lahko na osnovi direktne meritve določimo kot klina le
na 20 % natančno, pa ga lahko na osnovi poznavanja vrednosti rednega in izrednega lomnega
količnika določimo bolj natančno, in sicer je klin v planarni celici
, v
homeotropni celici pa
.
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Slika 26: Lomna količnika za redni
in izredni val
kot funkciji kota med optično osjo in smerjo
valovnega vektorja v nematičnem tekočem kristalu
. Polni krožci predstavljajo vrednosti lomnih
količnikov pri klinih 3,2° v planarni in 2,4° v homeotropni celici. Polna krivulja predstavlja teoretična
odvisnost
ki je podana z enačbo (19) za
in
. Prazni krožci predstavljajo
meritve, ki bi jih dobili, če je klin celice za 20 % manjši (zgornja črtkana krivulja) ali za 20 % večji
(spodnja črtkana krivulja). Za klin 20 % večje planarne celice smo vzeli 3,8° in za klin homeotropne
celice 2,9° ter upoštevali
in
za izračun teoretične krivulje z enačbo (19). Za klin
20 % manjše planarne celice smo vzeli 2,6° in za klin homeotropne celice 1,9° ter upoštevali
in
za izračun teoretične krivulje z enačbo (19).

5.4 Učna enota o anizotropiji v lomnem količniku
Po uspešno izvedenem in preučenem eksperimentu kotne odvisnosti lomnega količnika za
izredni val smo se vprašali, ali lahko na podlagi eksperimenta zasnujemo vajo, pri kateri bi
študenti ugotovili, da se lomni količnik za izredni val spreminja glede na smer vpadle
svetlobe. Ker še nismo imeli izkušenj s predstavitvijo tega, za razumevanje kompleksnega, a
izvedbeno enostavnega, eksperimenta pri študentih, smo si zgolj zadali cilj, da študenti 1.
letnika dvopredmetne fizike sprva načrtujejo poskus, ki jim bo omogočil, da ugotovijo, ali se
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izredni lomni količnik res spreminja s smerjo. Študente 1. letnika dvopredmetne fizike smo
izbrali zato, ker nas je zanimalo, kakšne so njihove »fizikalno neobremenjene« ideje za
izvedbo poskusa. Pri tem velja povedati, da so se študenti že seznanili s poskusom, kjer so z
laserjem posvetili na klinasto tekočekristalno celico, in po prehodu opazili dve lisi na zaslonu.
Obenem so tudi ugotavljali smeri polarizacije curkov. Pri opisanem eksperimentu so se
študenti prvič srečali z anizotropnimi lastnostmi snovi.
Študentom 1. letnika dodiplomske dvopredmetne fizike, ki so sodelovali pri testiranju gradiva
o tekočih kristalih v študijskem letu 2012/13 in katerih dosežke smo med drugim predstavili v
poglavju 4.2, smo postavili sledečo raziskovalno nalogo:
Načrtujte poskus, s katerim bi ugotovili, ali je lomni količnik za izredni val
odvisen od smeri vpadne svetlobe (kota). Pri tem opredelite neodvisno
spremenljivka pri poskusu, odvisno spremenljivko pri poskusu in konstante.
Zapišite hipotezo v besedi (čim...tem...) in sliki (narišite graf n(θ)), naštejte
pripomočke, ki jih boste potrebovali za poskus, in skicirajte predlagani poskus.
Poskus je načrtovalo 38 študentov. Med njihovimi načrti smo zasledili sledeče hipoteze (v
oklepaju je navedeno število študentov, ki so podali hipotezo):







Čim večji je vpadni kot glede na optično os, tem večji je lomni količnik za izredni val.
(10)
Čim manjši je vpadni kot glede na optično os, tem manjši je lomni količnik za izredni
val. (7)
Čim večji je vpadni kot, tem bolj je izredni curek odmaknjen od rednega. (9)
Čim večji je vpadni kot, tem večja bo razdalja med pikama. (10)
Čim debelejša je celica, tem večja/manjša bo razdalja med pikama. (1)
Lomni količnik ni odvisen od kota. (1)

Tipične oblike grafov, kako se spreminja lomni količnik za izredni val s smerjo vpadle
svetlobe, ki so jih narisali študenti, so na sliki 26. Linearno odvisnost je predvidelo 13
študentov, potenčno odvisnost je predvidelo 16 študentov, 1 študent je napovedal, da se
lomni količnik izrednega vala s smerjo vpadle svetlobe ne spreminja. 8 študentov ni podalo
odgovora.
Študenti so s skico ponazorili načrtovani poskus. Skice so bile pomanjkljive, saj se iz njih ni
videlo, kaj naj bi merili. Načrt poskusa smo nato na kratko ustno komentirali. Sledila je
predstavitev homeotropne in planarne tekočekristalne celice. Nato smo skupaj izvedli poskus
(slika 20). Zapisali smo ključna opažanja, se seznanili z geometrijo celic in omejitvami
eksperimenta ter predstavili rezultate.

70

a)

b)

c)

Slika 26: Napovedi študentov glede kotne odvisnosti lomnega količnika za izredni val. Lomni količnik za
izredni vala se s kotom spreminja a) linearno (13 študentov), b) potenčno (15 študentov) in c) ni odvisen
od kota (1 študent).

Kot že omenjeno, je poskus enostaven za izvedbo, razumevanje meritev pa je bistveno
zahtevnejše. Zanimalo nas je, ali so se študenti 1. letnika dvopredmetne fizike ob tem sploh
kaj naučili, zato smo jim po izvedenem poskusu postavili samo 4 vprašanja:
1. Opredelite pojem anizotropija in navedite primer anizotropne lastnosti.
2. Kako se spreminja izredni lomni količnik v tekočem kristalu, če se kot med optično
osjo in žarkom zmanjšuje?
3. Kako bi se spremenila lega svetlobnih lis na zaslonu, če bi objektno steklo, ki ga
uporabimo za izdelavo klinaste celice, podrgnili v smeri vzdolž klina (pravokotno na
smer drgnjenja stekla naše planarne celice) in na celico posvetili z laserjem?
4. Ali bi lahko s pomočjo tako pripravljene celice ugotavljali, kako se izredni lomni
količnik spreminja s kotom med optično osjo in žarkom? Odgovor utemeljite.
90 % študentov je pojem anizotropija ustrezno razložilo in navedlo primer anizotropije v
lomnem količniku pri tekočih kristalih. Če se kot med optično osjo in žarkom zmanjšuje, se
lomni količnik izrednega vala zmanjšuje, kar je bilo razvidno iz oblike grafa (slika 25).
Tovrstno ugotovitev je zapisalo 75 % študentov.
Vprašanje 3 je bilo zelo zahtevno. Če bi podrgnili v smeri vzdolž klina, bi opazili na zaslonu
lisi v smeri drgnjenja. Omenjeno sta uspela ugotoviti 2 študenta od 38. Izkaže se, da taka
ureditev molekul ne omogoča meritve kotne odvisnosti lomnega količnika za izredni val.
Vprašanje 4, ki se je nanašalo na meritev kotne odvisnosti lomnega količnika za izredni val v
taki celici, je bilo strokovno prezahtevno za študente 1. letnika dvopredmetne fizike, kljub
temu pa smo pričakovali vsaj kakšno idejo, komentar… Vendar odgovora na omenjeno
vprašanje ni podal noben študent.
Pri odgovorih na vprašanja, kjer smo zahtevali razumevanje, se študenti niso najbolje izkazali,
kar je razumljivo, saj so v času testiranja imeli zgolj srednješolsko znanje optike. V kolikor bi
učno enoto o kotni odvisnosti izrednega lomnega količnika testirali s študenti, ki so končali z
obravnavo optike na univerzitetnem nivoju, bi zagotovo dosegli boljše rezultate, saj bi si bili
bolj domači z osnovnimi pojmi potrebnimi za razumevanje tega eksperimenta.
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6

SKLEPI IN DISKUSIJA

V empiričnem delu doktorske disertacije (poglavji 4 in 5) smo predstavili kompleksen proces
vnašanja sodobnih znanstvenih spoznanj v povezavi s tekoči kristali v pouk fizike. Glede na
naše izhodišče, kaj naj bi se učeči naučili o tekočih kristalih, smo uspešno oblikovali učno
gradivo za dijake in študente pedagoških študijskih programov (poglavje 4.1). Gradivo smo
testirali pri srednješolcih (poglavje 4.3) in študentih razrednega pouka in dvopredmetne fizike
(poglavje 4.2). Gradivo smo dopolnili še z zahtevnejšim eksperimentom, ki nazorno prikaže
kotno odvisnost lomnega količnika za izredni val in eksperiment predstavili študentom
dvopredmetne fizike (poglavje 5).
Analiza evalvacije gradiv nas je pripeljala do odgovorov na v uvodu zastavljena raziskovalna
vprašanja:





Kako in v kolikšni meri vodi učno gradivo o tekočih kristalih dijake k poznavanju
tekočih kristalov in njihovih osnovnih lastnosti?
Kako in v kolikšni meri dijaki s pomočjo učnega gradiva o tekočih kristalih usvojijo
oziroma dopolnijo svoje znanje o le-teh?
Koliko doprinese učno gradivo o tekočih kristalih študentom pedagoških študijskih
programov pri poznavanju tekočih kristalov in njihovih osnovnih lastnosti?
Kako razviti demonstracijski eksperiment in laboratorijsko vajo, ki bosta dovolj
nazorno in z ustrezno natančnostjo pokazala študentom fizike kotno odvisnost
lomnega količnika v anizotropni snovi?

Gradivo o tekočih kristalih učeče vodi do znanj o tekočih kristalih preko predavanj,
laboratorijskih vaj pri kemiji in laboratorijskih vaj pri fiziki. Gradivo smo testirali pri 90
študentih 1. letnika razrednega pouka, 38 študentih 1. letnika dvopredmetne fizike in 75
dijakih. Njihovi dosežki na testih so predstavljeni v tabeli 12. Vidimo lahko, da so s pomočjo
gradiva učeči usvojili znanja o ključnih lastnosti tekočih kristalov, saj so njihovi dosežki na
testih 1 in/ali 2 višji kot na pred-testih. Omeniti velja, da smo s testiranjem gradiva preverjali
predvsem, ali so učeči spoznali ključne koncepte v povezavi s tekoči kristali.
Ob testiranju gradiva s študenti in dijaki smo naleteli na kar nekaj težav, zato lahko v tabeli 12
predstavljeni rezultati vodijo do napačnih zaključkov o uspešnosti posamezne skupine, ki je
testirala gradivo. Gradivo je bilo v celoti testirano le pri študentih 1. letnika na študijskem
programu Razredni pouk. Ti študenti imajo predmet Naravoslovje in znotraj tega predavanja
in laboratorijske vaje pri kemiji in fiziki. Manj kot polovica študentov se je udeležila
predavanj, ki v našem šolskem sistemu niso obvezna, vsi pa so se udeležili laboratorijskih vaj.
Testi za študente razrednega pouka so vključevali tudi kemijska vprašanja, zato je bilo pri
njihovih testih možno doseči večje število točk. Pomembno je tudi, da so na študiju
razrednega pouka predvsem ženske in le redke motivirane za naravoslovje. Test 2 je bil del
izpita iz fizikalnega in kemijskega dela Naravoslovja, zato so morda dobri rezultati po mesecu
po koncu učnega posega najverjetneje odraz intenzivnega učenja za izpit. Predavanja in vaje
je vodila oseba, ki so jo študenti že srečevali pri rednih predavanjih in vajah. Poudariti velja
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še, da je bilo gradivo moč izvesti znotraj zastavljenega časovnega okvira. Vse skupinice
študentov so uspešno sintetizirale tekoči kristali in uspešno izvedle fizikalne eksperimente s
tekočimi kristali.
Tabela 12: Dosežki študentov razrednega pouka, dvopredmetne fizike in dijakov na testih

Test

Pred-test
Test 1
Test 2

Razredni pouk (n = 90)
Povprečno
Delež
število
doseženih točk
doseženih
točk (število
možnih točk)
6,0 (25)
24
14,0 (20,5)
68
14,0 (22)
64

Fizika z vezavami (n = 38)
Povprečno
Delež
število
doseženih točk
doseženih
točk (število
možnih točk)
5,2 (17)
31
15,4 (21)

Dijaki (n = 75)
Povprečno
Delež
število
doseženih
doseženih
točk
točk (število
možnih točk)
4,9 (17)
29
12,2 (18)
69
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Pri 38 študentih dvopredmetne fizike smo gradivo testirali v okviru predmeta Fizikalni pogled
na naravo v 1. letniku dodiplomskega študija. Testirali smo okrnjeno obliko gradiva, saj smo
izvedli predavanja in laboratorijskega vaje pri fiziki, ne pa laboratorijskih vaj pri kemiji.
Študenti dvopredmetne fizike so v primerjavi s študenti razrednega pouka motivirani za
naravoslovje. Testiranje gradiva je potekalo v popoldanskih urah, pri čemer so imeli študenti
za seboj že kar nekaj ur pouka, od predavanj iz Mehanike v poučevanju, do seminarskih vaj
pri tem predmetu in laboratorijskih vaj pri predmetu Osnove merjenj. Vse to je vplivalo na to,
da s študenti nismo naredili testa 1 takoj po vajah. V skupini študentov dvopredmetne fizike je
bilo 45 % moških, kar kaže na bistveno drugačno spolno strukturo kot pri skupini razrednega
pouka, kjer je bilo moških le 7 %. Pa vendar je vzorec dvopredmetnih fizikov toliko majhen,
da ne moremo ugotavljati, ali so med spoloma statistično pomembne razlike glede na
usvojeno znanje o tekočih kristalih. Predavanja in vaje je vodila oseba, ki jo študenti do tedaj
niso srečevali pri svojem študiju. Test 2 mesec po učnem posegu ni bil del izpita, zatorej
lahko rečemo, da so si študenti zapomnili kar veliko osnovnih lastnosti tekočih kristalov, saj
so na testu 2 v povprečju dosegli kar 73 % možnih točk. Ali so njihovi dosežki statistično
gledano boljši od dosežkov študentov razrednega pouka, pa nismo testirali zaradi vseh zgoraj
omenjenih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na rezultate testiranja.
Gradivo sta, na podlagi učnih priprav, testirala s svojimi dijaki dva visoko motivirana učitelja,
in sicer vsak v dveh oddelkih 3. letnika splošne gimnazije. V slovenskih učnih načrtih za
gimnazije ne zasledimo tekočih kristalov. Učni načrt za fiziko za gimnazije je izdelan s
predpostavko, da se od 70 ur fizike v vsakem letniku 15 ur nameni obravnavi vsebin po
izboru učitelja. Iz učnega načrta za gimnazije lahko razberemo, da teoretično ni formalnih
ovir za to, da tekočih kristalov ne bi vključili v pouk. V nekaterih primerih lepo sovpadajo s
predvidenimi splošnimi in posebnimi znanji. Segmente učnega gradiva o tekočih kristalih bi
potemtakem lahko umestili v sledeča splošna znanja (pokončni zapis) in posebna znanja
(poševni zapis):


Zgradba snovi in temperatura – kvalitativna pojasnitev mikroskopske slike v trdnem,
kapljevinskem in tekočem stanju;
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Električni naboj in električno polje;
Svetloba – lomni količnik, dvolomnost, polarizacija;
Interdisciplinarna tema;
Zgradba snovi in temperatura – mikroskopska slika snovi v plinastem, tekočem in
trdnem agregatnem stanju [7].

Potrebno je omeniti, da se znanje dijakov vrednoti s preizkusi znanja, po katerih nemalokrat
vrednotijo učitelja, zato je učitelj pogosto v dilemi, katere vsebine obravnavati v navedenih
15 urah. Učitelj, ki je sodeloval pri evalvaciji gradiva, je nazorno povedal:
»…Učitelj po moje večkrat zapade v dilemo: ali je bolje razpoložljivi čas nameniti razlagi
sodobnih, zanimivih naravoslovnih tem, ali je morda bolje v tem času z nekaj drila doseči
boljši uspeh na testih iz (zapovedanih, a morda suhoparnih in »neživljenjskih«) osnov fizike?
Obe varianti imata prednosti in slabosti, odločitev je najbrž težka…« (TU2, 10)
Gradivo sta učitelja testirala v okviru ur po izboru učitelja, saj sta gradivo testirala proti koncu
šolskega leta. Kljub želji da se gradivo izvede v želeni obliki, ne moremo vplivati na samo
testiranje v šoli, saj učitelj najbolj ve, kako se določen način dela obnese v določenem
razredu. Obenem velja pripomniti, da smo temeljne pripomočke (polarizatorje in tekoči
kristal) učiteljema dali mi, ostale pa sta morala poiskati sama. Dejstvo je, da vsaka srednja
šola ni toliko založena s pripomočki, kot smo na fakulteti, kjer se ukvarjamo z raziskovanjem
tekočih kristalov, s poudarkom na pripravi šolskih eksperimentov.
V testiranju je sodelovalo 75 dijakov, od tega 23 moških (31 %), zato nismo ugotavljali
korelacij med spolom in dosežki na testih. Rezultati kažejo, da so dijaki izpopolnili svoje
vedenje o tekočih kristalih, saj so v povprečju dosegli 69 % možnih točk na testu 1 takoj po
učnih urah o tekočih kristalih. Z dijaki testa 2 nismo izvedli mesec dni po učnem posegu, saj
so bili dijaki v obdobju kontrolnih nalog in zaključevanja ocen. Zatorej bo potrebno ob
ponovni evalvaciji izbrati primernejše obdobje testiranja.
Morda velja opozoriti na to, da nekateri dijaki sklepajo, da poznavanje delovanja naprav
pomeni znanje o sodobnih znanstvenih spoznanjih, kar ni nujno res. Dijaki so se na t. i. LCD
tečaj, torej učne ure v povezavi s tekočimi kristali, v visokem deležu pozitivno odzvali. Le 2
dijaka od 75 nista izpostavila nobene pozitivne plati obravnave učne teme tekoči kristali pri
pouku, kar lahko razberemo iz mnenj dijakov o temi tekoči kristali (priloga 9.4.4).
En od dijakov je v mnenju zapisal sledeče:
»Čeprav vem zdaj nekaj novih stvari o tekočih kristalih in njihovi uporabi v vsakdanjem
življenju, se mi zdi, da je to treba obvezno obravnavati v gimnazijah. To pa zaradi tega, ker
nas šola pripravlja za življenje v tem, da nam posreduje neko splošno razgledanost in to je
tudi pomembno. Seveda je to tudi smiselno, da to obravnavamo v srednji šoli, ker se mi zdi,
da smo kot dijaki 3. letnika tudi dovolj umsko razviti, da to temo razumemo.« (DM35)
Iz mnenj dijakov lahko razberemo, da se kakšen dijak tudi zaveda, da je predznanje na
področju tekočih kristalov šibko:
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»Ker ni nekega predznanja o teh temah, kot še teme niso tako razpoznavne, mislim, da ne
razumemo vedno, zakaj je to tako oz. ne razumemo kakšnih zapletenih, strokovnih besed oz.
izrazov.« (DM14)
Nekateri dijaki so tudi omenili, da je bilo za obravnavo premalo časa (zgolj 3 ure), kar je res,
v kolikor je večina predstavljenih pojmov nova za dijake. Zagotovo bo potrebno gradivo še
izpopolniti, kar se tiče časa in vsebin.
Pa vendar smo se nasmejali ob zapisu negativne plati tečaja o tekočih kristalih neke dijakinje,
ki pravi:
»Sedaj ne bom mogla več gledati v ekran, brez da bi poskušala videti posamezne piksle.«
(DM24)
Naj omenimo še mnenje enega od učiteljev o vpeljavi sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk
fizike, ki pravi:
»Skratka: sodobna fizika je kompleksna in interdisciplinarna, zato jo je težko korektno
predstavljati občinstvu takoooo širokih sposobnosti in interesov, kot so današnji gimnazijci. A
če je gradivo dobro pripravljeno, se da na kvalitativni ravni marsikaj povedati. Razlage tipa
»How Stuff Works« so večinoma dobro sprejete. Na tej ravni se tu pa tam pogovarjamo z
dijaki, a problem je, ker tu večinoma ni nekakšne jasne povratne informacije o tem, koliko so
predstavljeno jim znanje usvojili (kontrolka). Kvantitativne obravnave so pa deležne več ali
manj zgolj maturitetne teme. Najbrž je to v trenutni situaciji tudi smiselno, kaj pa vem.«
(TU2, 16)
Naj z nekaj besedami izpostavimo še kritično točko učnega gradiva. Čeprav z intervjuji nismo
zaznali v tolikšni meri, pa vendar je vprašanje, ali eksperiment v povezavi z barvami tekočih
kristalov ne vodi do napačnega razumevanja delovanja LCD-ja. Odgovor je pritrdilen, v
kolikor posebej ne poudarimo barvnih filtrov v LCD-jih. V naslednji verziji učnega gradiva
bomo ta eksperiment izpustili.
Učno gradivo za študente dvopredmetne fizike je bilo dopolnjeno še z zahtevnejšim
eksperimentom, ki prikaže kotno odvisnost lomnega količnika za izredni val. Eksperiment
smo sprva optimizirali sami. Za izvedbo eksperimenta potrebujemo dve klinasti
tekočekristalni celici s planarno in homeotropno ureditvijo molekul. Ko na celici posvetimo z
laserjem in spreminjamo vpadni kot laserske svetlobe, zlahka opazimo, da se razdalja med
lisama svetlobnih curkov na zaslonu spreminja. Teoretična analiza eksperimenta je bila
zahtevnejša naloga že za nas. Kljub temu smo eksperiment pokazali študentom 1. letnika
dvopredmetne fizike in ga skušali na kvalitativen način razložiti. Študente smo pozvali, da
eksperiment najprej sami načrtujejo na osnovi postavljenega raziskovalnega vprašanja, kako
se lomni količnik za izredni val spreminja s kotom. Študenti so si zapomnili obliko grafa in
zvezo »čim…tem…«, a globljega razumevanja na njihovi stopnji še ni bilo zaznati. Naj
poudarimo, da se izkaže, da razumevanje eksperimenta predstavlja težavo tudi izkušenim
fizikom, ki se ne ukvarjajo z optično anizotropnimi snovmi, kar smo ugotovili na podlagi
opravljenih pogovorov z njimi, a na tem mestu pridobljenih podatkov ne bomo analizirali.
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Vsekakor pa je smiselno gradivo testirati s študenti fizike v višjih letnikih, pri predmetih s
področja moderne optike in fotonike, kjer je omenjeni eksperiment zelo dobrodošla
popestritev matematično in konceptualno zelo zahtevne teme razširjanja svetlobe skozi
optično anizotropne snovi.
Na koncu še na kratko strnimo ideje za nadaljnje delo. Učno gradivo o tekočih kristalih bo
potrebno optimizirati, pri čemer bo potrebno izključiti eksperiment o barvah in vključiti
eksperiment, ki predstavlja model slikovnega elementa (piksla). Gradivo bo potrebno testirati
na večji po spolu heterogeni skupini študentov naravoslovja, saj nas zanimajo korelacije med
spolom in dosežki. Pri gradivu za dijake bomo upoštevali mnenji učiteljev in nekatere
eksperimente predvideli le demonstracijsko. Za testiranje gradiva z dijaki bo potrebno izbrati
primernejše obdobje šolskega leta. Ugotovili smo, da se tekoči kristali takoj enačijo z LCD-ji.
Pozabi se, da so tekoči kristali sestavni del vseh živih bitij, zato bi želeli ozavestiti učeče tudi
o tekočih kristalih v bioloških sistemih. Da bomo sposobni to storiti, bomo najprej sami
morali dodobra raziskati področje. Eksperiment o kotni odvisnosti izrednega lomnega
količnika bomo predstavili študentom dvopredmetne fizike v okviru laboratorijskih vaj iz
Moderne fizike v 3. letniku študija 1. stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in v
okviru predmeta Moderna optika v 1. letniku 2. stopnje fizike na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru. Priprava tega gradiva je že v teku.
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ZAKLJUČEK

V želji, da bi pouk fizike predstavljal vez med fizikalnimi novostmi in aplikacijami ter
fizikalno korektnim informiranjem mladih o teh novostih, smo v doktorski disertaciji
predstavili pouk tekočih kristalov, ki so zanimiva sodobna tema. Tekoči kristali se že
uporabljajo v kopici sodobnih naprav, pa vendar so še kako živa raziskovalna tema, saj
znanstveniki iščejo odgovore na vprašanja, kot so razumevanje izvora interakcij, ki vodijo do
kompleksnih struktur, razvijajo pa tudi nove aplikacije v optoelektroniki, informacijski
tehnologiji in medicini.
Fizikalnemu izobraževanju je bilo v preteklih desetletjih posvečeno več pozornosti. Znanost
se razvija zelo hitro, v poučevanju pa ne sledimo temu razvoju in ne vključujemo sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike. Zanimanje za vključitev tekočih kristalov v pouk fizike se
je pojavilo že v sedemdesetih, kar sovpada z razvojem prvih tekočekristalnih prikazalnikov.
Motivacija znanstvenikov, da prikažejo nove eksperimente za srednješolski in predvsem
univerzitetni nivo v povezavi s tekočimi kristali, je velika. Dosedanje raziskave na tem
področju smo podrobno predstavili v 2. poglavju. Prenos tekočih kristalov v učilnice in ne le
na papir pa predstavlja kompleksen proces, ki mora biti skrbno načrtovan. Kljub ustrezno
opredeljenim učnim ciljem in dovršenimi in nazornimi eksperimenti, pa še nas vedno lahko
kaj preseneti. Pričujoče doktorsko delo je prvo, ki obravnava, kako vključiti učno temo tekoči
kristali v pouk, pri čemer poleg opisanih eksperimentov in predvidenega dela v učilnici
predstavlja tudi evalvacijo učnega posega.
Na podlagi skromnega predznanja študentov prvega letnika univerzitetnega študija (tabela 1)
in našega razumevanja konceptov, potrebnih za razumevanje delovanja slikovnih elementov v
tekočekristalnih prikazalnikih, smo osnovali učno gradivo o tekočih kristalih, ki ima 3 dele:
predavanja, laboratorijske vaje pri kemiji in laboratorijske vaje pri fiziki. Na predavanjih
študente seznanimo s tekočimi kristali in njihovimi lastnostmi. Tekom laboratorijskih vaj
študenti utrdijo in razširijo svoje znanje. Sintetizirajo tekoči kristal MBBA in uporabijo
sintetizirani produkt v poskusih, kjer opazujejo in diskutirajo o faznih prehodih, dvojnem
lomu in barvah v tekočekristalnih celicah.
Gradivo smo testirali z 90 študenti 1. letnika razrednega pouka v študijskem letu 2010/11.
Omenjeni študenti nimajo posebnih preferenc za naravoslovje. Znanje, ki so ga študenti
usvojili, je bilo merjeno s testi (priloge 9.2.1, 9.2.2 in 9.2.3). Rezultati testov so pokazali
napredek v znanju (tabela 3, slika 19). Študenti so v povprečju dosegli 68 % na testu 1 takoj
po vajah in 64 % na testu 2, ki je bil del izpita mesec dni kasneje. Dosežki kažejo na znaten
napredek znanja o tekočih kristalih, ker so na pred-testu študenti v povprečju dosegli je 24 %.
Fizikalni del gradiva smo testirali tudi z za naravoslovje motiviranimi študenti, to je z 38
študenti 1. letnika dvopredmetnega študijskega programa fizike z vezavami v študijskem letu
2012/13. Bodoči dvopredmetni učitelji fizike so na pred-testu dosegli v povprečju 31 %
možnih točk in na testu 2 mesec dni kasneje 73 %, kar kaže na znaten napredek v znanju
(prilogi 9.3.1 in 9.3.2, tabeli 5 in 6).
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Srednješolci predstavljajo splošno populacijo in po končanem srednješolskem izobraževanju
naj bi bili naravoslovno pismeni, zato smo želeli osnovne koncepte v povezavi s tekočimi
kristali predstaviti tudi dijakom. Fizikalni del gradiva smo preoblikovali v učne priprave za
učitelja (priloga 9.4.1). Gradivo sta testirala dva učitelja iz dveh slovenskih gimnazij, in sicer
vsak v dveh oddelkih 3. letnika gimnazijskega programa s skupno 75 dijaki. Dijaki, ki imajo
sicer zelo raznolike interese, so na pred-testu dosegli 29 % možnih točk, na testu 1 takoj po
učnih urah v povezavi s tekočimi kristali pa 68 % (prilogi 9.4.2 in 9.4.3, tabeli 7 in 8). Tudi v
mnenjih o vključenosti LCD tečaja v redni pouk fizike so večinsko izrazili naklonjenost tej
ideji (priloga 9.4.4).
Za študente fizike smo učno gradivo o tekoči kristalih dopolnili s fizikalno zahtevnejšim
eksperimentom, s katerim razložimo anizotropijo v lomnem količniku na kvalitativen in
kvantitativen način. Za eksperiment potrebujemo laser, vrtljivo mizico in dve klinasti celici
napolnjenimi s tekočim kristalom, kjer so molekule urejene na dva različna načina,.
Homeotropna celica ima dolge osi molekul urejene pravokotno na stekleno površino
(slika 21a) in omogoča prikaz kotne odvisnosti lomnega količnika za izredni val, kot tudi
njegove meritve, pri kotih med optično osjo in smerjo valovnega vektorja svetlobe med 0° in
35° (slika 25). V planarni celici so molekule urejene z dolgimi osmi vzdolž površine
(slika 21b) in jo lahko uporabimo za kvantitativne meritve lomnega količnika pri različnih
kotih od 55° do 90° med optično osjo in smerjo valovnega vektorja svetlobe. Z uporabo
dodatnih steklenih prizem naredimo sendvič prizem in klinaste celice, kar omogoča meritev
lomnih količnikov za razširjanje svetlobe pod kotih okoli 45 glede na optično os, to je pri
kotih, ki jih pri osnovnem eksperimentu ne dosežemo.
Med testiranjem učnega gradiva o tekočih kristalih smo omenjeni eksperiment predstavili tudi
študentom 1. letnika dvopredmetnega študijskega programa fizika. Naša pričakovanja so bila
skromna, saj je tema za 1. letnik prezahtevna. Rezultati testiranja kažejo, da se je po
izvedenem poskusu 90 % študentov zavedalo anizotropije v lomnem količniku, 75 %
študentov pa je kvalitativno razumelo, kako se spreminja izredni lomni količnik s kotom
(poglavje 5.4). Globlje razumevanje eksperimenta je pri omenjenih študentih še pretrd oreh.
Zaključimo lahko, da je učno gradivo o tekočih kristalih prestalo testiranja v praksi in uspešno
vodilo učeče do osnovnih znanj v povezavi s tekočimi kristali (tabele 4, 6 in 8). Pa vendar bo
potrebno gradivo dopolniti na mestih, kjer je prišlo do napačnih razumevanj, dodati nove
eksperimente in ponovno izvesti testiranja. Obenem pa so mnenja učiteljev (priloga 9.4.5) in
dijakov (priloga 9.4.6) zelo dragocena in bodo zagotovo pripomogla k izboljšavi učnega
gradiva. Zato lahko le rečemo, da je konec doktorske disertacije pripeljal do številnih novih
idej in smernic za nadaljnje delo.
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9

PRILOGE

9.1 Delovna lista
9.1.1 Delovni list za kemijo: Sinteza tekočega kristala MBBA

Šifra:

Skupina:

Namen
Nematski tekoči kristal MBBA po IUPAC-u imenujemo N-(4-MetoksiBenzilidilen)-4-ButilAnilin.
Zelo primeren je za opazovanje, saj ima tekočekristalno fazo pri sobni temperaturi. MBBA je trden pri
temperaturi pod 20°C, nematični tekoči kristal med 20°C in 41°C ter izotropna tekočina nad 41°C. Na
današnjih vajah boste sintetizirali omenjeni tekoči kristal.

Laboratorijski pribor
•
•
•
•
•
•
•

erlenmajerica 50 mL
2 merilni pipeti 5 mL ali stekleni kapalki
več čaš 20 mL/50 mL
lij ločnik 100 mL
primerna steklena posoda z zamaškom za shranjevanje produkta
magnetni mešalnik z grelnikom
tehtnica z natančnostjo 0,01 g

Kemikalije
•
•
•
•
•
•

4-metoksibenzaldehid C8H8O2 (p-anisaldehid): 1,37 g ( = 1,12 g/mL)
4-butilanilin C10H15N: 1,48 g ( = 0,932 g/mL)
5 % vodna raztopina citronske kisline C6H8O7
5 % vodna raztopina NaHCO3
petroleter
destilirana voda

Varno delo
Pri delu uporabljajte zaščitno opremo: haljo, zaščitna očala in rokavice.
Natančno preberite varnostna navodila za delo s posamezno kemikalijo.
Posebno pomembno je, da ne vdihujete hlapov 4-butilanilina, ki je akutno toksičen; petroleter je lahko
vnetljiv, 4-metoksibenzaldehid pa akutno nevaren zdravju. Sinteza mora biti izvedena v digestoriju.
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4-butilanilin



petroleter



4-metoksibenzaldeid (p-anisaldehid)

Pri delu s tekočim kristalom je potrebno paziti, da ne pride v usta, oči ali neposredni stik s kožo. V
primeru, da tekoči kristal pride v stik s kožo, ga speremo z alkoholom in predel temeljito umijemo z
milom in vodo.
Po delu zberemo ostanke organskih topil in kemikalij v označenih čašah.
Potek dela
1. V erlenmajerico s kapalko zatehtajte oba reaktanta: 1,48 g 4-butilanilina ter nato še 1,37 g 4metoksibenzaldehida.
2. Reakcijsko zmes zelo previdno segrevajte na grelniku približno 20 min, tako da počasi vre;
količina mehurčkov naj bo čim manjša. Reakcija je končana, ko pri ohlajanju postane zmes
motna (kar preverite tako, da kanete kapljico tekočine iz erlenmajerice na urno steklo in
opazujete, če se po nekaj trenutkih pojavi motnost).
3. Sledi odstranjevanje nečistoč. Zmes produkta in reaktantov ohladite in jo prelijte v lij ločnik,
kamor ste že predhodno nalili 10 mL petroletra.
4. Produkt izmenično spirajte z raztopinama citronske kisline in NaHCO3.
5. Prečiščen produkt prelijte iz ločnika v suho 50 mL čašo, ki jo v digestoriju pustite toliko časa,
da petroleter odpari. Dobite moten tekoč MBBA oranžno-rjave barve, ki ga hranite v
hladilniku.

Reakcijska shema

O

O

NH2

+

O

N

∆

+

H2O

H

4-butilanilin

p-anisaldehid

MBBA

______________

___________

______________________
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voda

Opažanja in sklepi
Opažanja

Sklepi

Vprašanja
1. Sinteza MBBA je (tip reakcije) ______________________________________________
2. Obkrožite funkcionalne skupine reaktantov in produkta iz reakcijske sheme ter jih poimenujte.
3. V skeletni formuli MBBA označite mesto, kjer je potekla reakcija.
O
N

4.
5.
6.
7.
8.

Zapišite ime organskega topila, ki smo ga uporabili pri vaji. _______________________
Kaj je bistrišče?_________________________________________________________
Kakšno obliko imajo molekule tekočih kristalov? _________________________________
Tekoči kristali so v tekočekristalni fazi tekoči. DA NE
Slika predstavlja razporeditev molekul v tekočekristalni fazi.
DA NE
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9.1.2

Delovni list za fiziko: Tekočekristalni prikazalniki

Šifra:

1. SVETLOBA

Opredelite pojem polarizacija svetlobe.

2. POLARIZATORJI

a) Kako si predstavljate vpadlo nepolarizirano svetlobe po prehodu skozi polarizator?
Skicirajte.

b) Opišite, kako sistem dveh polarizatorjev prepušča svetlobo pri različnih kotih.

V nadaljevanju bomo rekli, da sta polarizatorja vzporedna, kadar sta prepustni smeri
polarizatorjev vzporedni, in prepuščata največ svetlobe. Polarizatorja sta prekrižana,
kadar sta prepustni smeri polarizatorjev pravokotni, in takrat polarizatorja ne
prepuščata svetlobe.
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3. OPTIČNO ANIZOTROPNE SNOVI
a) Med prekrižana polarizatorja vstavite objektno steklo. Kaj opazite? Na objektno steklo
nalepite pasove lepilnega traku (selotejp). Kaj opazite? Opazujte in opišite, kaj se
dogaja, ko obračate enega od polarizatorjev. Zapišite nekaj barv, ko sta prepustni
smeri polarizatorjev vzporedni in njihove komplementarne barve, ko sta pravokotni.

b) Opredelite pojem anizotropija.

4. NALOGE
a) Ovrednotite trditve.
Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga ustvarjata električno in magnetno
polje, in se razširja v smeri pravokotno na smer električnega in magnetnega polja.

pravilna/napačna

Smer polarizacije svetlobe nam pove smer nihanja magnetnega polja.

pravilna/napačna

Optično anizotropne snovi zasukajo polarizacijo svetlobe.

pravilna/napačna

Elipsoid ponazarja optično izotropen prostor.

pravilna/napačna

b) Ponazorite razširjanje svetlobe med dvema prekrižanima polarizatorjema.
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c) Praktična naloga: Na voljo imate par polarizatorjev. Določite prepustno smer
polarizatorja, na katerem le-ta ni označena. Narišite položaj prepustnih smeri obeh
polarizatorjev, ko skupaj prepuščata največ svetlobe.

5. ZGRADBA TEKOČIH KRISTALOV

6. AGREGATNA STANJA SNOVI
a) Opazujte poskus, pri katerem segrevamo tekoči kristal MBBA. Opišite, kaj se dogaja s
tekočim kristalom, ko se njegova temperatura zvišuje.

b) Zapišite temperaturi, ko snov v epruveti začne teči (tališče) in ko se zbistri (bistrišče).
Oboje sta fazna prehoda.
Trdna faza – tekočekristalna faza (začne teči): ________________________

Tekočekristalna faza – kapljevinska faza (se zbistri): ____________________
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7. LASTNOSTI TEKOČIH KRISTALOV

7.1 BARVE
a) Izdelajte planarno celico tekočega kristala. Na objektno steklo nanesite tekoči kristal
(eno kapljico) in nanj postavite krovno steklo. Na mikroskop položite dve
polarizacijski foliji in ju prekrižajte. Med polarizatorja vstavite celico tekočega
kristala. Kaj vidite?

b) Ali lahko iz poskusov v prejšnji vaji sklepate, zakaj je tako?

c) Kaj se dogaja, ko obračate enega od polarizatorjev?

d) Kaj bi se zgodilo, če bi celico segrevali s sušilcem za lase in opazovali? Zapišite
predvidevanja in nato izvedite poskus.
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e) Na podoben način kot v prejšnji nalogi lahko izdelate celico s tekočim kristalom, kjer
so molekule mehansko urejene. Tokrat najprej objektno steklo podrgnete z žametom,
namočenim v alkoholu v določeni smeri. Poglejte celico med prekrižanima
polarizatorjema pod mikroskopom in opišite, kaj opazite. Kaj menite, kaj se zgodi, ko
podrgnete steklo z žametom?

7.2 DVOLOMNOST
Skozi klinasto celico, napolnjeno s tekočim kristalom, posvetite z laserskim
kazalnikom. Najdite območje na celici, kjer se curek laserske svetlobe razdeli na dva
svetlobna curka (na zaslonu nastaneta dve svetlobni lisi).
a) Kaj se zgodi, če postavimo za celico polarizator in ga vrtimo? Ali sta curka
polarizirana? Če sta, ugotovite, kako sta polarizirana?

b) Predvidevajte, kaj se zgodi, če klinasto celico segrevamo s sušilcem za lase.

7.3 ELEKTRIČNE LASTNOSTI
a) Opišite vpliv zunanjega električnega polja na molekulo tekočega kristala.
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b) Princip delovanja črnobelega zaslona.

c) Princip delovanja barvnega zaslona.

8. NALOGE
a) Naštejte agregatna stanja snovi.

b) Narišite porazdelitev molekul v tekočekristalnem stanju.

c) Kaj je tališče in kaj bistrišče?

d) Kako lahko ugotovite, da je snov optično anizotropna?

95

e) Kakšne razlike opazite, če je tekočekristalna celica med prekrižanima in vzporednima
polarizatorjema?

f) Ali bi na zaslonu opazili kaj drugačnega, če bi objektno steklo, ki ga uporabimo za
izdelavo klinaste celice, podrgnili v smeri pravokotno na smer drgnjenja stekla naše
celice?

g) Kaj predvidevate, da bi se zgodilo, če bi tekočekristalno celico segrevali, in nanjo
svetili z laserjem?

h) Skicirajte smer polarizacije rednega in izrednega svetlobnega curka v primeru, ko med
klinasto celico, na katero smo posvetili z laserjem, in zaslon postavimo polarizator in
ne opazimo rednega svetlobnega curka.
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9.2 Instrumenti za zbiranje podatkov pri študentih razrednega pouka
9.2.1 Pred-test za študente razrednega pouka in dosežki študentov po vprašanjih

Šifra:
I. DEL (splošni podatki)
1. Spol:
2.
3.
4.
5.

M

Ž

Starost: let
in
mesecev
Katero smer srednje šole ste zaključili? ________________________________
Koliko točk ste dosegli na maturi? ______ točk
Katera izbirna predmeta ste opravljali na maturi ? ___________________ in ___________________

6. Kje imate stalno bivališče?

v manjšem mestu

na vasi

7.

Naravoslovje me zanima.
Tehnika me zanima.

v večjem mestu
včasih
zame
velja,
zagotovo
včasih
ne velja
ne velja
1
2
3
1
2
3

zame
zagotovo
velja
4
4

5
5

II. DEL (Koliko veste o tekočih kristalih?)
1. Ste že kdaj slišali za tekoče kristale?
2. Ocenite, koliko veste o tekočih kristalih?

DA

NE
ničesar ne vem

nekaj vem

3. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov.
______________________________________________________________________ (1t)
4. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: _____________________________________________

5. Kdaj pravimo, da je svetloba polarizirana? __________________________________ (1t)

Ovrednotite trditve.
6. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih. (1t)
7. Snov je v tekočekristalni fazi tekoča. (1t)
8. Tekoči kristali so eno od agregatnih stanj snovi. (1t)
9. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom. (1t)
10. Polarizator je material, ki prepušča sončno svetlobo le v nekaterih smereh. (1t)
11. Poznamo 3 agregatna stanja snovi. (1t)
12. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem. (1t)
13. Čistost neke snovi lahko preverimo tako, da ji izmerimo tališče. (1t)
14. Plazma je agregatno stanje snovi. (1t)
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DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM

16.
Slika
predstavlja
razporeditev
molekul
v
15. Narišite, kako se lomi žarek pri prehodu iz zraka v vodo (slika levo) in iz zraka v tekočekristalni fazi. (1t)
dvolomno snov (slika desno). (2t)
DA

zrak
voda

zrak
dvolomna snov

17. Kaj je bistrišče? ______________________________________________________________ (1t)
18. Izpolnite preglednico. (4t)
Funkcionalna skupina Funkcionalna skupina - IME

Spojine s to funkcionalno skupino so

-CH3
-NH2
-O-CHO

19. Primer organskega topila je _____________________________________ (1t)
20. a) Model na sliki predstavlja molekulo tekočega kristala.
DA NE NE VEM (1t)
b) Kakšna je oblika molekule s slike? _____________________________________ (1t)
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NE

NE VEM

9.2.1.1

Dosežki študentov razrednega pouka na pred-testu po vprašanjih

Zaporedna številka
vprašanja

Delež študentov, ki so pravilno
odgovorili na vprašanje

3

38

4

34

5

1

6

18

7

43

8

16

9

18

10

8

11

20

12

49

13

42

14

30

15a

30

15b

2

16

39

17

2

18a

18

18b

17

18c

18

18d

23

19

20

20a

29

20b

30
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9.2.2

Test 1 za študente razrednega pouka

Šifra:
1. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov. (1t)
_______________________________________________________________________________
2. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: ____________________________________________

3. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih.

DA

NE

4. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem.
5. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom.

DA

NE

(1t)
DA NE

(1t)

(1t)

6. Kaj je bistrišče? ___________________________________________________________ (1t)
7.
a) Kaj se zgodi z laserskim curkom pri prehodu skozi klinasto celico s tekoči kristalom?
_______________________________________________________________________ (1t)
b) Kaj se spremeni pri gornjem poskusu, če celico segrevamo?
_______________________________________________________________________ (1t)
c) Katero lastnost tekočih kristalov pokažemo s tem poskusom? ___________________ (1t)
8. Kako lahko ugotovite, ali je snov optično anizotropna? (1t)
__________________________________________________________________________________________
9. Tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju trdni.

DA

10. Poznamo 3 agregatna stanja snovi.

(1t)

DA

NE

NE

(1t)

11. Skicirajte razporeditev molekul razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju. Eno molekulo ponazorite z elipso. (1t)

12. Izpolnite preglednico. (1,5t)
Funkcionalna skupina Funkcionalna skupina – IME
-NH2
-O-CHO
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13. Na sliki je skeletna formula molekule tekočega kristala. (1t)

DA

NE

O
N

14. Opišite, kako ste preverili, če je sinteza tekočega kristala MBBA uspela. (1t)
__________________________________________________________________________________________
15. Katero organsko topilo ste uporabili pri laboratorijski vaji Sinteza tekočega kristala MBBA? ___________ (1t)
16. Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – dvolomna snov. (1t)
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9.2.2.1

Dosežki študentov razrednega pouka na testu 1 po vprašanjih

Zaporedna številka Delež študentov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
1

86

2

76

3

61

4

67

5

81

6

49

7a

98

7b

80

7c

80

8

78

9

76

10

73

11

100

12a

54

12b

40

12c

10

13

25

14

74

15

56

16

98
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9.2.3 Test 2 za študente razrednega pouka
Šifra:

1.Izpolnite preglednico. (2t)
Funkcionalna skupina
-CH3
-NH2
-O-CHO

Ime funkcionalne skupine

Ovrednotite trditve. (6t)
2. Tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju trdni.
3. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih.
4. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom.
5. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem.
6.Na sliki je skeletna formula molekule tekočega kristala.
O
C4H9
O

O

O

O

O

C4H9

NE
NE
NE
NE

DA

NE

DA

NE

C4H9
O

O
C4H9

DA
DA
DA
DA

O
C4H9

O
C4H9
O

O

7.Na sliki je skeletna formula molekule tekočega kristala.
O
N

8. Opišite, kako ste preverili, če je sinteza tekočega kristala MBBA uspela. (1t)
__________________________________________________________________________________________
9. Katero organsko topilo ste uporabili pri laboratorijski vaji Sinteza tekočega kristala MBBA? ___________ (1t)
10. Kakšnih oblik so lahko tekočekristalne molekule? __________________________________________ (1t)
11. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov. (1t)
__________________________________________________________________________________________

12. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: ____________________________________________
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13. Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – dvolomna snov. (1t)

zrak
dvolomna snov

14. Naštejte agregatna stanja snovi. __________________________________________________________ (1t)

15. Kaj prikazuje spodnja slika? (1t)

16.
a) Kaj se zgodi z laserskim curkom pri prehodu skozi klinasto celico s tekoči kristalom?
_______________________________________________________________________ (1t)
b) Kaj se spremeni pri gornjem poskusu, če celico segrevamo?
_______________________________________________________________________ (1t)
c) Katero lastnost tekočih kristalov pokažemo s tem poskusom? ___________________ (1t)
17. Kaj je bistrišče? _______________________________________________________________________ (1t)
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9.2.3.1

Dosežki študentov razrednega pouka na testu 2 po vprašanjih

Zaporedna številka Delež študentov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
1a
1b
1c
1d
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16a
16b
16c
17

69
42
46
44
76
60
82
88
16
83
39
43
55
93
87
58
61
73
85
62
48
86
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9.3 Instrumenti za zbiranje podatkov pri študentih dvopredmetne fizike
9.3.1

Pred-test za študente dvopredmetne fizike in dosežki študentov po vprašanjih

Šifra:
I. DEL (splošni podatki)
1. Spol:
2.
3.
4.
5.
6.

M

Ž

Starost: let
in
mesecev
Katero smer srednje šole ste zaključili? ________________________________
Koliko točk ste dosegli na maturi? ______ točk
Katera izbirna predmeta ste opravljali na maturi ? ___________________ in ___________________
Kje imate stalno bivališče?

v manjšem mestu

na vasi

zame
zagotovo
ne velja

7.

Naravoslovje me zanima.
Tehnika me zanima.

1
1

v večjem mestu
včasih
velja,
včasih
ne velja
2
3
2
3

zame
zagotovo
velja
4
4

5
5

II. DEL (Koliko veste o tekočih kristalih?)
1. Ste že kdaj slišali za tekoče kristale?

DA

2. Ocenite, koliko veste o tekočih kristalih?

NE
ničesar ne vem

nekaj vem

3. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov.
______________________________________________________________________ (1t)
4. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: _____________________________________________

5.Kdaj pravimo, da je svetloba polarizirana? __________________________________ (1t)

Ovrednotite trditve.
6. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih. (1t)
7. Snov je v tekočekristalni fazi tekoča. (1t)
8. Tekoči kristali so eno od agregatnih stanj snovi. (1t)
9. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom. (1t)
10. Polarizator je material, ki prepušča sončno svetlobo le v nekaterih smereh. (1t)
11. Poznamo 3 agregatna stanja snovi. (1t)
12. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem. (1t)
13. Poznamo snovi, ki imajo v različnih smereh različne fizikalne lastnosti. (1t)
14. Čistost neke snovi lahko preverimo tako, da ji izmerimo tališče. (1t)
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DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM

16.
Slika
predstavlja
razporeditev
molekul
v
15. Narišite, kako se lomi žarek pri prehodu iz zraka v vodo (slika levo) in iz zraka v tekočekristalni fazi. (1t)
dvolomno snov (slika desno). (2t)
DA

zrak
voda

zrak
dvolomna snov
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NE

NE VEM

9.3.1.1

Dosežki študentov dvopredmetne fizike na pred-testu po vprašanjih

Zaporedna številka Delež študentov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15a
15b
16

56
42
3
6
47
18
21
0
26
56
56
26
36
18
18
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9.3.2 Test 2 za študente dvopredmetne fizike in dosežki študentov po vprašanjih
Šifra:
1. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov. (1t)
_______________________________________________________________________________
2. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: ____________________________________________

3. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih.

DA

NE

(1t)

4. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem.
5. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom.

DA

NE

DA

NE (1t)

(1t)

6.Kaj je bistrišče? ___________________________________________________________ (1t)
7.S čim preverite, ali je svetloba polarizirana oz. nepolarizirana? ____________________ (1t)
8.
a) Kaj se zgodi z laserskim curkom pri prehodu skozi klinasto celico s tekoči kristalom?
_______________________________________________________________________ (1t)
b) Kaj se spremeni pri gornjem poskusu, če celico segrevamo?
_______________________________________________________________________ (1t)
c) Katero lastnost tekočih kristalov pokažemo s tem poskusom? ___________________ (1t)
9. Kako lahko ugotovite, ali je snov optično anizotropna? (1t)
__________________________________________________________________________________________
10.Čistost snovi preverimo tako, da jim preverimo tališče.
11.Tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju trdni.
12. Poznamo 3 agregatna stanja snovi.

DA

NE

DA

DA
NE

NE

(1t)

(1t)

(1t)

13. Morda veste, kako je zgrajen tekočekristalni prikazalnik. Skicirajte ga in na kratko opišite njegov način delovanja. (2t)

14. Skicirajte razporeditev molekul razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju. Eno molekulo ponazorite z elipso. (1t)

15. Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – voda, zrak – dvolomna snov. (2t)
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9.3.2.1

Dosežki študentov dvopredmetne fizike na testu 2 po vprašanjih

Zaporedna številka Delež študentov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
8c
9
10
11
12
13
14
15a
15b

100
92
73
92
76
70
84
82
66
74
47
47
68
87
34
79
80
82
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9.4 Testiranje gradiva v srednji šoli
9.4.1 Učne priprave na vzgojno-izobraževalno delo

Učna tema: Tekočekristalni prikazalniki
1. Učna enota: Svetloba, polarizatorji, anizotropija
1. Splošni evidenčni podatki
Učitelj
Šola
Letnik
Predmet
Datum
Ura
Vzgojno – izobraževalna tema:
Vzgojno – izobraževalna enota:

3
Fizika
1
vnašanje sodobnih dognanj v pouk fizike – tekoči kristali (ni
opredeljeno v letnem delovnem načrtu – proste ure)
Svetloba, polarizatorji, anizotropija

2. Učni cilji didaktične enote
Operativni vzgojno-izobraževalni cilji

C1: Dijaki opredelijo pojem polarizacija svetlobe.
C2: Dijaki razložijo, kaj so polarizatorji.
C3: Dijaki opišejo, kaj se dogaja s prehajanjem svetlobe skozi
sistem dveh polarizatorjev.
C4: Dijaki izvedejo poskus, s katerim prepoznajo optično
anizotropno snov z uporabo polarizatorjev.
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3. Mikroartikulacija didaktične enote
Tip učne ure
Didaktični pristop
Vzgojno – izobraževalne
metode
Vzgojno – izobraževalne
oblike
Med-predmetne povezave
Pojmi in pojmovna struktura
a) stari pojmi

obravnavanje nove učne snovi
tradicionalni pouk
metoda razgovora, razlage, demonstracije, praktičnih del, metoda dela s
tekstom eksperimentalna
frontalna, individualna

b) novi pojmi
Učni in tehnični pripomočki:

polarizacija svetlobe, polarizatorji, optično anizotropna snov, anizotropija
prosojnice, posnetek oddaje Ugriznimo v znanost – Kristali, ki tečejo,
polarizatorji, optični izotropne (steklo) in anizotropne snovi (celofan, selotejp),
delovni list

tehnična vzgoja
svetloba

Viri
a) za učenca

b) za učitelja

http://tvslo.si/predvajaj/kristali-ki-tecejo-oddaja-o-znanosti/ava2.120446485/
http://www.youtube.com/watch?v=uh9SqvBVRwk
Babič, V. (2009). Dvolomnost in komplementarne barve. Magistrsko delo.
Ljubljana: Fakulteta za matematiko in fiziko.
Babič, V., & Čepič, M. (2009). Complementary colours for a physicist. Eur. J.
Phys., 30 (4), 793-806.
Pavlin, J., Susman, K., Ziherl, S., Vaupotič, N., Čepič, M. (2011). How to teach
liquid crystals. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 547, 255-61.
Pavlin, J. (2010). Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem
letniku univerzitetnega študija. Magistrsko delo. Maribor: Univerza v
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
Vilfan, M., & Muševič, I. (2002). Tekoči kristali. Ljubljana: DMFA –
založništvo.
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4. Didaktična struktura ure
Etapa ali faza
uvajanje
vžig
usvajanje
preverjanje

čas v minutah
10
1
28
6

5. Zgradba učne ure
Etapa ali faza

Namen/Cilj

Strategija
doseganja cilja

Učne oblike/metode

uvajanje

Ponovitev

pred-test

vžig
usvajanje

postavitev
problema
cilj 1

usvajanje

cilj 2

usvajanje

cilj 3

usvajanje

cilj 4

preverjanje

preverjanje

Način
preverjanja

Pripomočki

Čas [min]

individualna

pred-test

10

predstavitev
zgradbe LCD-ja
predstavitev pojma
polarizacija
svetlobe

frontalna/pogovor,
prikazovanje
frontalna/pogovor,
prikazovanje

1

risanje lastne
predstave potovanja
svetlobe skozi
polarizator;
prikaz prehajanja
svetlobe skozi
polarizator z
modelom ali ogled
izseka oddaje
Ugriznimo v
znanost
eksperimentalno
delo s
polarizatorjema
eksperimentalno
delo s
polarizatorjema in
primerom optično
izotropne in
anizotropne snovi
reševanje nalog

individualna

slika zgradbe
LCD-ja
slikovna
ponazoritev
svetlobe kot EM
valovanja,
delovni list
ogled izseka
oddaje
Ugriznimo v
znanost(4-5
min), delovni list

polarizatorji,
delovni list

8

polarizatorji,
steklo, selotejp,
celofan,
flomaster,
delovni list

8

odgovori dijakov

frontalna/razlaga;
delo s samostojnim
preverjanjem

individualna

individualna

individualna
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odgovori dijakov
po končanih
poskusih
odgovori dijakov
po končanih
poskusih, obhod
z opazovanjem
dela dijakov
odgovori dijakov
po koncu
reševanja nalog

4

8

6

6. Razdelava učne ure
Vzgojno-izobraževalna vsebina
Snov/Učitelj
1 Uvajanje
1.1 Uvodno ponavljanje (Pred-test)
Učitelj razdeli pred-teste in poda dijakom napotke za reševanje.
Pred-testi se rešujejo 10 minut.
1.2 Motivacija in postavitev problema
Učitelj zastavi dijakom vprašanje, če vedo, kaj so tekočekristalni prikazalniki (LCD-ji) in kako
delujejo.

Dijaki

Vsak dijak
sam rešuje
pred-test.
Čas
reševanja je
omejen na 10
minut.

Učitelj dijake usmerja in jim pomaga na poti iskanja ustreznega odgovora.
Učitelj pokaže dijakom sliko zgradbe LCD-ja.
Dijaki
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Dijaki
opazujejo
sliko 1.
Slika 1: Zgradba LCD-ja
(http://www.monitor.si/clanek/tekoce-proti-cetrtemu-agregatnemu-stanju/)

Z dijaki pridejo do zaključka, da je fizikalno ozadje delovanja LCD-jev kompleksno in zahteva
poznavanje določenih pojmov, na katere se bodo osredotočili tekom treh ur v nadaljevanju.
1.3 Napoved cilja
Učitelj predstavi dijakom tematiko današnje ure. Izpostavi lastnosti svetlobe, polarizatorje in
anizotropijo, katerih razumevanje bo pomagalo pri razlagi delovanja LCD-jev.
Učitelj razdeli dijakom delovne liste in jim poda napotke za sprotno izpolnjevanje le-teh tekom
aktivnosti v tej in naslednjih dveh urah.

2

Dijaki
poslušajo
napoved
učitelja o
vsebini ure in
napotke za
reševanje
delovnih
listov tekom
današnje in
prihodnjih
dveh učnih
ur.

Obravnava nove učne snovi

2.1 Svetloba
Učitelj povpraša dijake, če se spomnijo, kaj je svetloba.
Učitelj dijakom pokaže sliko 2, s pomočjo katere skupaj pridejo do zaključka, da je svetloba
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Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo

elektromagnetno valovanje, ki ga z nihanjem ustvarjata električno in magnetno polje. V prostoru
se elektromagnetno valovanje širi s hitrostjo c v smeri pravokotni na smer električnega in
magnetnega polja.

valovno čelo

žarek

na učiteljeva
vprašanja ter
sproti ključne
ugotovitve
zapisujejo na
delovni list.

x

električna
komponenta

magnetna
komponenta


E

B je gostota magnetnega polja in c hitrost elektromagnetnega valovanja.

Slika 2: Svetloba kot elektromagnetno valovanje (povzeto po Halliday et al., 2005),
električnega polja,

je jakost

Nato učitelj dijaki povpraša, če morda vedo, kaj je to polarizacija?
Zaključijo, da s polarizacijo opredelimo smer ravnine, v kateri niha električno polje.

2.2 Zaznavanje svetlobe
Učitelj dijake povpraša, katero čutilo nam služi za to, da vidimo. Kako dobimo vtis določene
barve?
Oko zazna svetlobo, ki pade vanj. Ob vzburjenju pošljejo fotoreceptorji, ki so na mrežnici,
signale po vidnem živcu do možganov. Možgani nato združijo signale iz vseh vzburjenih
fotoreceptorjev in dobimo vtis določene barve.

2.3 Polarizatorji

Pomembno vlogo pri LCD-jih imajo polarizatorji. Učitelj dijake povpraša, če morda vedo, kaj so
to polarizatorji? Enega izmed dijakov pozove k tabli, naj nariše, kako si predstavlja, da svetloba
potuje skozi polarizator?
Kaj so polarizatorji, učitelj demonstrira s poskusom. Poskus naredi s pomočjo mehanskega
modela svetlobe kot elektromagnetnega valovanja (na palici ima valovito strukturo papirja, ki
predstavlja polarizacijo svetlobe – smer nihanja električnega polja) in polarizatorjev (mreža od
hladilnika).
Namesto tega lahko učitelj predvaja izsek iz oddaje Ugriznimo v znanost (4-5 minuta).
Zaključijo, da je vpadla svetloba v splošnem nepolarizirana. Polarizatorji nam ob vpadli
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Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

nepolarizirani svetlobi prepustijo le linearno polarizirano svetlobo, ki ima določeno smer nihanja
električnega polja.

Učitelj dijakom razdeli polarizatorje, pri čemer morajo s poskusom ugotoviti, kaj se zgodi pri
prehodu svetlobe skozi dva polarizatorja. Naloga dijakov je, da označijo prepustni smeri na
polarizatorjih z obojesmerno puščico in primerjajo jakost prepuščene svetlobe v odvisnosti od
kota med prepustima smerema polarizatorjev.
Učitelj pomaga dijakom oblikovati sklepe, ki jih prikazuje slika 3.
Če postavimo dva polarizatorja enega za drugim tako, da sta njuni prepustni smeri vzporedni,
gre svetloba skozi oba. Če sta polarizatorja prekrižana, ne pride skozi nič svetlobe. Če sta
prepustni smeri polarizatorjev pod kotom od 0° do 90°, jakost prepuščene svetlobe upada z
naraščajočim kotom.

a)

b)

Dijaki
razmišljajo in
narišejo na
delovni list,
kako si
predstavljajo
prehod
svetlobe
skozi
polarizator.
Dijaki
opazujejo
poskus in
zapišejo
ugotovitve na
delovni list.

c)

Slika 3: Sukanje polarizatorjev: (a) prekrižana polarizatorja, (b) pod kotom okoli 60 °, (c) vzporedna
polarizatorja.

Učitelj poda naslednjo nalogo dijakom, in sicer naj ugotovijo, kaj se zgodi pri prehodu svetlobe
skozi dva prekrižana polarizatorja, ki imata vmes steklo ali selotejp.
Če damo med dva prekrižana polarizatorja t. i. optično anizotropno snov, gre nekaj svetlobe
skozi in opazimo barve. Taka snov je npr. selotejp, celofan (slika 4). Če polarizatorja nato
zasukamo tako, da sta smeri polarizacije vzporedni, opazimo komplementarne barve. Barva je
odvisna od debeline plasti selotejpa in položaja polarizatorjev.

a)

b)

c)

d)

Slika 4: Anizotropija: (a) objekto steklo med prekrižanima polarizatorjema, (b) lepljenje lepilnega traku na
objektno steklo, (c) objektno steklo z nalepljenimi pasovi lepilnega traku med prekrižanima in (d)
vzporednima polarizatorjema
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Dijaki
samostojno
izvajajo
poskus s
polarizatorji.
Dijaki
skušajo na
osnovi
poskusa
oblikovati
sklepe, ki jih
zapišejo na
delovni list.

2.4 Razširjanje svetlobe v anizotropni snovi
Učitelj dijakom razloži, kaj je sploh to anizotropija.
Snovi, v katerih je hitrost svetlobe odvisna od smeri razširjanja in polarizacije vpadle svetlobe,
so optično anizotropne. Če pogledamo pomen protipomenke »izotropnost« (iz gr.: »isos« –
enak, iz gr.: »trope« – obrat), ugotovimo, da pojem pove, da je vrednost neke fizikalne količine
neodvisna od smeri v prostoru. Če pri nekem naravnem pojavu smer v prostoru ni pomembna
oz. poteka pojav neodvisno od smeri v prostoru, pravimo, da je »izotropen«. Do anizotropije
praviloma prihaja takrat, ko obravnavamo fizikalne pojave v zvezi s snovjo. Ta ima zaradi
notranje strukture pogosto različne lastnosti v različnih smereh.
Mehanski model za razlago anizotropije je lahko pomaranča. Učitelj spodbuja dijake, da mu
pomagajo razložiti, v katerem primeru je potovanje od središča pomaranče proti lupini
anizotropno in v katerem izotropno.

Dijaki
samostojno
izvajajo
poskus in
zapišejo
opažanja na
delovni list.

Če se znajdemo v sredini pomaranče je vseeno, v katero smer ekvatorialnega prereza pomaranče
se usmerimo. Razlike pa so očitne, če se usmerimo v poljubno smer prereza vzdolž poldnevnika.
Pomaranča bi bila torej za tistega, ki bi se napotil ven iz njenega središča, anizotropno telo, saj
vse poti proti pomarančni lupini ne bi bile enakovredne. Torej je v ekvatorialnem prerezu
pomaranča izotropna glede na središče, v prerezu vzdolž poldnevnikov pa anizotropna glede na
isto točko kot v prvem primeru – svoje središče (Babič, 2009).

Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Da se svetloba različno razširja v snoveh, ki imajo specifično notranjo strukturo, učitelj pokaže z
odsekom iz oddaje Ugriznimo v znanost (2-3 minuta).

Dijaki si
ogledajo del
oddaje
Ugriznimo v
znanost.

3

Preverjanje usvojenega

Učitelj dijakom prebere naloge z delovnega lista, ki se nanašajo na preverjanje obravnavane
učne snovi tekom ure.
Ovrednoti trditve:
 Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki ga ustvarjata električno in magnetno polje, in
se razširja v smeri pravokotno na smer električnega in magnetnega polja.
 Smer polarizacije svetlobe nam pove smer nihanja magnetnega polja.
 Optično anizotropne snovi zasukajo polarizacijo svetlobe.
 Elipsoid ponazarja optično izotropen prostor.
Ponazori razširjanje svetlobe med dvema prekrižanima polarizatorjema.
Praktična naloga: Na voljo imate par polarizatorjev. Določite prepustno smer polarizatorja, na
katerem le-ta ni označena.

Dijaki
poslušajo
učitelja in
rešujejo
naloge
delovnem
listu, ki se
nanašajo na
preverjanje
znanja.

Učitelj z dijaki prediskutira posamezno nalogo in poda rešitve le-teh.
Dijaki
sodelujejo pri
diskusiji o
rešitvah
nalog.
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2. Učna enota: Tekoči kristali, urejanje tekočih kristalov, dvolomnost
1. Splošni evidenčni podatki
Učitelj
Šola
Letnik
Predmet
Datum
Ura
Vzgojno – izobraževalna tema:
Vzgojno – izobraževalna enota:

3
Fizika
2
vnašanje sodobnih dognanj v pouk fizike – tekoči kristali (ni
opredeljeno v letnem delovnem načrtu – proste ure)
Tekoči kristali, urejanje tekočih kristalov, dvolomnost

2. Učni cilji didaktične enote
Operativni vzgojno-izobraževalni cilji

C1: Dijaki naštejejo agregatna stanja snovi, med drugim
tekočekristalno stanje.
C2: Dijaki opredelijo pojem bistrišče.
C3: Dijaki znajo izdelati planarno tekočekristalno celico.
C4: Dijaki razložijo, zakaj so tekoči kristali optično anizotropne
snovi.
C5: Dijaki znajo izvesti poskus, s katerim pokažejo, so barve, ki jih
opazijo med prekrižanima oz. vzporednima polarizatorjema med
seboj komplementarne.
C6: Dijaki znajo mehansko urediti molekule tekočega kristala v
planarni celici.
C7: Dijaki vedo, da so tekoči kristali dvolomni, in razložijo
eksperiment, pri katerem se svetlobni curek po prehodu skozi
dvolomno snov razdeli na dva curka.
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1. Mikroartikulacija didaktične enote
Tip učne ure
Didaktični pristop
Vzgojno – izobraževalne
metode
Vzgojno – izobraževalne
oblike
Med-predmetne povezave
Pojmi in pojmovna struktura
c) stari pojmi

obravnavanje nove učne snovi
tradicionalni pouk
metoda razgovora, razlage, demonstracije, praktičnih del, metoda dela s
tekstom eksperimentalna
frontalna, individualna, skupinska
tehnična vzgoja, kemija
polarizacija, optično anizotropne snovi, tekočekristalni prikazalniki,
anizotropija

d) novi pojmi

Učni in tehnični pripomočki:

tekoči kristali, optične lastnosti tekočih kristalov, mehansko urejanje tekočih
kristalov, dvolomnost
prosojnice, polarizatorji, mikroskop, tekoči kristal MBBA, objektna in krovna
stekla, kapalka, rokavice, delovni list

Viri
c)

za učenca

d) za učitelja

http://tvslo.si/predvajaj/kristali-ki-tecejo-oddaja-o-znanosti/ava2.120446485/
http://www.youtube.com/watch?v=uh9SqvBVRwk
Babič, V., Čepič, M. (2009). Complementary colours for a physicist. Eur. J.
Phys., 30 (4), 793-806.
Pavlin, J., Susman, K., Ziherl, S., Vaupotič, N., Čepič, M. (2011). How to teach
liquid crystals. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 547, 255-61.
Pavlin, J. (2010). Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem
letniku univerzitetnega študija. Magistrsko delo. Maribor: Univerza v
Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
Vilfan, M., & Muševič, I. (2002). Tekoči kristali. Ljubljana: DMFA –
založništvo.

2. Didaktična struktura ure
Etapa ali faza
uvajanje
usvajanje
preverjanje

čas v minutah
2
38
5
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3. Zgradba učne ure
Etapa ali
faza
uvajanje

Namen/Cilj

usvajanje

cilj 1

usvajanje

cilj 2

usvajanje

cilj 3

usvajanje

cilj 4

usvajanje

cilj 5

usvajanje

cilj 6

usvajanje

cilj 7

preverjanje

Preverjanje

vžig

Strategija doseganja
cilja
LCD – liquid crystal
display (kaj sploh so
tekoči kristali)
segrevanje tekočega
kristala MBBA

Učne
oblike/metode
frontalna

Način preverjanja

Pripomočki

Čas
[min]
2

frontalna/razlaga,
pogovor,
prikazovanje

odgovori dijakov

epruveta, tekoči kristal
MBBA, termometer,
vodna kopel, lesene
klešče

5

Opazovanje prehoda iz
tekočekristalnega stanja v
tekoče stanje pri
segrevanju tekočega
kristala MBBA
izdelava planarne
tekočekristalne celice

Frontalna/razlaga,
pogovor

odgovori dijakov

skupinska

opazovanje dijakov
med delom

opazovanje planarne
tekočekristalne celice med
prekrižanima
polarizatorjema
opazovanje planarne
tekočekristalne celice med
paralelnima
polarizatorjema
diskusija o urejanju
molekul mehansko ali z
električnim poljem,
demonstracija izdelava
tovrstne celice, kjer so
molekule urejene
mehansko

skupinska

odgovori dijakov,
obhod s pregledom
delovnih listov

skupinska

poskus s klinasto
tekočekristalno celico in
laserjem ter polarizatorji
reševanje nalog

2

objektna, krovna
stekla, kapalke,
rokavice, tekoči kristal
MBBA
mikroskop,
polarizatorji

5

odgovori dijakov,
obhod s pregledom
delovnih listov

mikroskop,
polarizatorji

6

frontalna/razlaga

odgovori dijakov

6

frontalna/razlaga

odgovori dijakov

slika celice z urejenimi
skupki molekul pod
polarizacijskim
mikroskopom,
mikroskop,
polarizatorji, objektna
in krovna stekla,
žamet, tekoči kristal
MBBA, rokavice
klinasta celica s
tekočim kristalom,
polarizator, laser

individualna

odgovori dijakov
po koncu reševanja
nalog, obhod s
pregledom
delovnih listov

8

6

5

4. Razdelava učne ure
Snov/Učitelj
1 Uvajanje
1.1 Uvodno ponavljanje

Dijaki

Učitelj dijake povpraša, če se lahko razložijo sledeče pojme: polarizacija, linearno
polarizirana svetloba, anizotropija, optično anizotropne snovi.

Dijaki
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

1.2 Motivacija in postavitev problema
Učitelj dijake spomni na to, da skušajo usvojiti znanje potrebno za razlago delovanja LCD-jev.
Bistvena sestavina LCD-jev so tekoči kristali.
Dijaki
pripravijo

1.3 Napoved cilja
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Danes bomo ugotovili, kaj so tekoči kristali in kakšne lastnosti imajo.

delovne liste
od
prejšnje
ure.
Dijaki
poslušajo
napoved
učitelja
o
vsebini ure.

2

Obravnava nove učne snovi

2.1 Tekočekristalno stanje
Učitelj povpraša dijake, če morda vedo, kaj sploh so tekoči kristali?
Poznamo več agregatnih stanj, pri čemer je eno od le-teh tudi tekočekristalno stanje.
Tekočekristalno stanje se pojavi pri organskih snoveh, sestavljenih iz podolgovatih ali diskastih
molekul, ki se lahko zložijo v stolpiče (slika 1).

Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Slika 1: Podolgovate in diskaste molekule tekočih kristalov (Fluessigkristalle, 2010)

Tekoči kristali se nahajajo ne le v tekočekristalnih prikazalnikih (kalkulatorji, monitorji ipd.),
ampak tudi v varilskih očalih, v termometrih, prstanih razpoloženja, v živih bitjih, itd.
Tekoče kristale delimo na več načinov, pri čemer bomo poudarili termotropne tekoče kristale,
ki reagirajo na spremembo temperature in včasih tudi tlaka.
Eden od termotropnih tekočih kristalov je MBBA. Učitelj izvede poskus, pri čemer epruveto s
tekočim kristalom MBBA segreva v vodni kopeli, pri čemer se temperatura počasi narašča od
10°C do 50°C.
Učitelj dijake spodbuja, da glasno opisujejo poskus.
Skupaj pridejo do sledečih ugotovitev.
MBBA uvrščamo med termotropne tekoče kristale in je pri sobni temperaturi v
tekočekristalnem stanju videti kot motna oranžno-rjava tekočina. Teoretično tekoči kristal
MBBA postane moten pri 20°C (tališče) in se zbistri pri 41°C (bistrišče). Kristaliziran tekoči
kristal je rjav trden kristal. Ko epruveto s tekočim kristalom segrevamo, se tekočina bistri
oziroma postaja prozorna. Tudi pri tem faznem prehodu je del snovi v epruveti v
tekočekristalni, del pa v izotropni tekoči fazi. Na dnu ostaja motna tekočekristalna faza, ker ima
večjo gostoto kakor izotropna tekoča faza, ki je nad njim. Ko je temperatura tekočega kristala
višja od 41°C je v epruveti tekoči kristal samo v izotropni fazi (slika 2).
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Dijaki
opazujejo
poskus
in
zapisujejo
ugotovitve na
delovni list.

a)

b)

c)

Slika 2: Stanja tekočega kristala MBBA: a) trdno, b) tekočekristalno in c) tekoče stanje.

Učitelj dijakom naroči, naj narišejo, kako si predstavljajo razporeditev molekul v trdnem,
tekočekristalnem in tekočem stanju, pri čemer naj eno molekulo ponazorijo z elipso.
Učitelj nato poudari, da je MBBA glede na red, ki je prisoten, nematik. Najnižjo stopnjo
urejenosti imajo prav nematiki. Naj molekule ponazorimo z elipsami. Pri nematikih so
molekule pozicijsko neurejen, a orientacijsko urejene kot prikazuje puščica. Pri izotropni
tekočini pa molekule niso niti orientacijsko niti pozicijsko urejene (slika 3).

a)

b)

Dijaki
narišejo skice
razporeditve
molekul
(elipse)
v
trdnem
,
tekočekristaln
em
in
tekočem
stanju.

c)

Slika 3: Urejenost molekul tekočega kristala v treh stanjih; a) trdnem, b) tekočekristalnem (nematik) in c)
tekočem

2.2 Opazovanje tekočega kristala pod mikroskopom
Učitelj poda dijakom navodila za eksperimentalno delo, pri katerem izdelajo planarno celico
tekočega kristala (slika 4) s pomočjo objektnega stekla, na katerega nanesejo pas lepilnega
traku v razmiku malo manj od širine krovnega stekla. Na objektno steklo dijaki kanejo tekoči
kristal MBBA (eno kapljico) in nanj postavijo krovno steklo tako, da sloni na lepilnem traku.
Na mikroskop (povečava 40 ali 100) položijo dva polarizatorja in ju prekrižajo. Med
polarizatorja vstavijo celico tekočega kristala.
Učitelj povpraša dijake, kaj opazijo in ali lahko sklepajo, zakaj je temu tako.
Kaj se dogaja, ko obračate enega od polarizatorjev (slika 5)?
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Dijaki
izvajajo
poskus,
odgovarjajo
na učiteljeva

objektno steklo
lepilni trak

vprašanja in
zapisujejo
ugotovitve na
delovni list.

krovno steklo
Slika 4: Planarna celica

a)

b)

Slika 5: Planarna celica med (a) prekrižanima in (b) vzporednima polarizatorjema

Učitelj povpraša dijake, kaj so opazili na sliki, ki je prikazovala zgradbo LCD-ja? Ali so bile
molekule urejene ali ne?
Kako lahko dosežemo, da se molekule uredijo?
Na dva načina: mehansko ali z električnim poljem.
Urejanje molekul tekočega kristala na polimernih površinah je ključni tehnološki postopek pri
izdelavi tekočekristalnih prikazalnikov. Pri običajnem postopku polimerno površino podrgnemo
z zelo mehkim blagom. Ta polimerna površina služi kot orientacijski sloj. S takim mehanskim
postopkom uredimo polimerne molekule na površini orientacijskega sloja v smeri obdelave. Na
urejeni površini polimera se tudi molekule tekočega kristala uredijo v isto smer kot polimerne
molekule.
Kako bi lahko z našimi pripomočki prišli do ureditve, ki jo prikazuje slika 6?
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Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo

na učiteljeva
vprašanja.

Slika 6: Urejenost molekul v podrgnjeni planarni celici

Tokrat najprej objektno steklo podrgnemo v določeni smeri z žametom, namočenim v alkoholu.
Kaj menite, kaj se zgodi, ko podrgnete steklo z žametom?
Kaj smo se naučili do sedaj?
Tekoči kristali so optično anizotropne snovi. (Barva tekočega kristala, ki jo vidimo, ko je celica
postavljena med prekrižana polarizatorja, je odvisna od debeline vzorca, dvolomnosti in
orientacije polarizatorjev. Obenem pa je dvolomnost odvisna od stopnje urejenosti molekul in
smeri ureditve. Zato razlaga tega, zakaj vidimo določeno barvo pri tekočih kristalih, ni
enostavna in zahteva predznanje s področja moderne optike.) Urejanje tekočega kristala na
polimernih in drugih površinah je pomembno pri izdelavi tekočekristalnih prikazalnikov. Z
eksperimentom pokažemo, da že z drgnjenjem objektnega stekla z žametom naredimo na steklu
mikroraze, v katere se zasidrajo molekule tekočega kristala. Če sta površini (v našem primeru
objektno in krovno steklo) blizu skupaj, se molekule uredijo čez vso celico.

Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja ter
opazujejo
poskus.
Ugotovitve
zapišejo
na
delovni list.

2.3 Dvolomnost tekočih kristalov
Pomembna lastnost tekočih kristalov, ki je posledica anizotropije, je dvolomnost.
Kaj pomeni to, da je snov dvolomna? Sklepajte na podlagi imena.
Kako se razširja svetloba na prehodu iz zraka v dvolomno snov? Učitelj dijake pozove, da
narišejo skico.
Dvolomnost tekočih kristalov ponazorimo s klinasto celico napolnjeno s tekočim kristalom (pri
čemer smo objektno steklo predhodno podrgnili v izbrani smeri in šele nato kanili nanj kapljico
tekočega kristala).
Učitelj izvede poskus, pri katerem dijaki opazujejo, kako se laserski svetlobni curek v celici
razdeli na dva curka, pri čemer na oddaljenem zaslonu opazijo dve svetli piki.
Učitelj vpraša dijake, kaj menijo, da se je zgodilo?

Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Povpraša jih, kako bi ugotovili, kako sta svetlobna curka polarizirana? Enega od dijakov prosi,
da izvede poskus, ki odgovori na vprašanje, kako sta curka polarizirana.
Napovejte, kaj bi se zgodilo, če celico segrejemo. Zakaj?
S pomočjo vprašanj učitelj pripelje dijake do spodnjih ugotovitev.
Tekoči kristali so anizotropni in zato je lomni količnik za dve valovanji z medsebojno
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Dijaki
narišejo skico

pravokotnima polarizacijama različen, kar je vzrok za pojav imenovan dvojni lom. Svetlobni
curek, ki ga usmerimo na tekoči kristal, se pri širjenju svetlobe skozenj razcepi na dva curka, ki
imata različni smeri. Se pravi, da na drugi strani tekočega kristala dobimo dva curka: rednega in
izrednega, ki imata med seboj pravokotni polarizaciji (slika 7). Prostorsko pa ju iz tekočega
kristala lahko ločimo pri prehodu skozi klinasto celico, torej prizmo.

razširjanja
svetlobe
iz
zraka
v
dvolomno
snov.
Eden
dijakov
izvede
poskus.

a)

b)

c)

Dijaki
razmišljajo in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Slika 7: Ugotavljanje smeri polarizacije svetlobnih curkov. S puščico je označena prepustna smer
polarizatorja. Polarizator prepušča a) oba curka b) samo redni curek, c) samo izredni curek. Polarizaciji
rednega in izrednega curka sta medsebojno pravokotni.

3

Preverjanje usvojenega

Učitelj dijakom prebere naloge, ki se nanašajo na preverjanje obravnavane učne snovi tekom
ure.









Naštejte agregatna stanja snovi.
Narišite porazdelitev molekul v tekočekristalnem stanju.
Opredelite razlike med pojmoma tališče in bistrišče.
Kako lahko ugotovite, da je snov optično anizotropna?
Kakšne razlike opazite, če je tekočekristalna celica med prekrižanima in vzporednima
polarizatorjema?
Ali bi na zaslonu opazili kaj drugačnega, če objektno steklo, ki ga uporabimo za
izdelavo klinaste celice, podrgnemo v smeri pravokotno na smer drgnjenja naše celice?
Kaj predvidevate, da bi se zgodilo, če bi tekočekristalno celico segrevali, in nanjo
svetili z laserjem.
Skicirajte smer polarizacije rednega in izrednega svetlobnega curka v primeru, ko med
klinasto celico, na katero smo posvetili z laserjem, in zaslon postavimo polarizator in
ne opazimo rednega svetlobnega curka.

Če z nalogami ne končajo v šoli, naloge rešijo za domačo nalogo.
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od

Dijaki
samostojno
rešujejo
naloge.

3. Učna enota: Vpliv električnega polja na urejanje tekočih kristalov,
princip delovanja LCD-jev
1. Splošni evidenčni podatki
Učitelj
Šola
Letnik
Predmet
Datum
Ura
Vzgojno – izobraževalna tema:
Vzgojno – izobraževalna enota:

3
Fizika
3
vnašanje sodobnih dognanj v pouk fizike – tekoči kristali (ni
opredeljeno v letnem delovnem načrtu – proste ure)
Vpliv električnega polja na urejanje tekočih kristalov, princip
delovanja LCD-jev

2. Učni cilji didaktične enote
Operativni vzgojno-izobraževalni cilji

C1: Dijaki znajo razložiti, kako električno polje vpliva na urejanje
molekul tekočega kristala.
C2: Dijaki opišejo delovanje črno-belega in barvnega
tekočekristalnega zaslona.
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3. Mikroartikulacija didaktične enote
Tip učne ure
Didaktični pristop
Vzgojno – izobraževalne
metode
Vzgojno – izobraževalne
oblike
Med-predmetne povezave
Pojmi in pojmovna
struktura
e) stari pojmi

obravnavanje nove učne snovi
tradicionalni pouk
metoda razgovora, razlage, demonstracije, praktičnih del, metoda dela s tekstom
eksperimentalna
frontalna, individualna

f) novi pojmi
Učni in tehnični
pripomočki:
Viri
e) za učenca

vpliv električnega polja na molekule tekočega kristala
prosojnice, delovni list

f)

za učitelja

tehnična vzgoja, kemija
polarizacija, optično anizotropne snovi, tekočekristalni prikazalniki, električni
dipol, navor, seštevalni barvni model RGB

http://tvslo.si/predvajaj/kristali-ki-tecejo-oddaja-o-znanosti/ava2.120446485/
http://www.youtube.com/watch?v=uh9SqvBVRwk
Merck.
(2004).
Pridobljeno
23.
8.
2010
http://magazine.merck.de/en/Life_and_Style/LCD/LCD2.html

iz

Muševič, I. (1985). Prikazalniki s tekočimi kristali. Presek, 13 (1).
Pavlin, J. (2010). Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem letniku
univerzitetnega študija. Magistrsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
Vilfan, M., & Muševič, I. (2002). Tekoči kristali. Ljubljana: DMFA –
založništvo.
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4. Didaktična struktura ure
Etapa ali faza
uvajanje
usvajanje
preverjanje
usvajanje
preverjanje

čas v minutah
10
10
5
5
15

5. Zgradba učne ure
Strategija
doseganja cilja
pregled nalog
ogled filma
Sharp LCD
technology

Učne
oblike/metode
frontalna
frontalna

Način
preverjanja
odgovori dijakov
odgovori dijakov

Pripomočki

preverjanje cilja 1

razlaga vpliva el.
polja ob slikah

frontalna

odgovori dijakov

usvajanje

cilj 3

frontalna

odgovori dijakov

preverjanje

Preverjanje

razlaga
delovanja
barvnega zaslona
ob sliki
po-test

slike urejenosti
molekul v
zasukani
nematični celici
pod vplivom
napetosti
slika slikovnega
elementa

individualna

odgovori dijakov

Etapa ali faza

Namen/Cilj

uvajanje
Usvajanje

Ponavljanje
cilj 1

preverjanje
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film Sharp LCD
technology,
internet

Čas [min]
10
10

5

5

15

6. Razdelava učne ure
Snov/Učitelj
1 Uvajanje
1.1 Uvodno ponavljanje
Učitelj z dijaki prediskutira naloge, ki so jih reševali na koncu 2. Šolske ure.
1.2 Motivacija in postavitev problema
Spoznali smo že glavne lastnosti tekočih kristalov in svetlobe. Pomembna lastnost tekočih
kristalov je njihov odziv na zunanje električno polje.
Kaj se zgodi z molekulami v tekočekristalni celici, ko le-to priključimo na napetost?
Kakšna je razlika med črnobelim in barvnim tekočekristalnim prikazalnikom?
1.3 Napoved cilja
Tekom učne ure bomo razjasnili princip delovanja tekočekristalnih prikazalnikov, pri čemer se
bomo sprva osredotočili na vpliv električnega polja na obnašanje molekul v tekočekristalni celici
in prepuščanje svetlobe take celice med prekrižanima polarizatorjema.

2

Dijaki

Dijaki
razmišljajo
in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

Dijaki
poslušajo
napoved
učitelja o
vsebini ure.

Obravnava nove učne snovi

Se morda spomni kdo, kaj je to inducirani električni dipol?
Kako menite, da vpliva zunanje električno polje na molekul tekočega kristala?
S pomočjo vprašanj učitelj pripelje dijake do ugotovitev, da dovolj veliko zunanje električno
polje lahko orientira molekule tako, da je smer urejenosti po vsem kristalu enaka. Pri čemer lahko
posamezno molekulo obravnavamo kot inducirani električni dipol, na katerega v zunanjem
električnem polju deluje navor. Navor zavrti inducirani dipol tako, da je njegova energija
najmanjša – v smeri zunanjega polja (slika 1). Hkrati z zunanjim poljem pa na ureditev molekul
vpliva tudi stik s površino oziroma okolico.
E

pe

Slika 1: Električni dipol



p e v zunanjem električnem polju z jakostjo E

se zavrti v smeri zunanjega polja.

Učitelj dijakom pokaže film Sharp LCD technology, ki nazorno prikazuje, kaj se dogaja v
tekočekristalni celici med prekrižanima polarizatorja pod vplivom električnega polja.
Učitelj ob filmu razlago simultano prevaja, če je potrebno.
Po koncu filma učitelj ponovno z vprašanji preveri usvojeno.
Imamo ozko in homogeno celico tekočega kristala, kjer je direktor vzporeden z robnima
ploščama celice kot na sliki 2. Svetloba se širi vzdolž vijačnice v obliki linearno polariziranega
valovanja, katerega električna poljska jakost sledi smeri vzdolžnih osi molekul. Svetloba se na
nek način »prilagaja« vijačni strukturi, njena polarizacija sledi orientaciji tekočekristalnih
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Dijaki
razmišljajo
in
odgovarjajo
na
učiteljevo
vprašanje.

molekul. Posledica tega je, da ima svetloba na izstopu polarizacijo zasukano za 90 ° glede na
vstopno polarizacijo, in pride neovirano skozi polarizator na izhodni strani celice. To pomeni, da
celica z zasukano nematično strukturo prepušča skoraj vso svetlobo pri pravokotnem vpadu.
Dijaki
opazujejo
film,
razmišljajo,
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja in
poslušajo
učiteljevo
razlago.
Slika 2: Zasuk polarizacije pri zavitem nematiku (Muševič, 1985)

Celica ima na obeh notranjih površinah robnih plošč prevodno plast t. i. elektrodi. Obe robni
plošči nato priključimo na električno napetost. Polje, ki se ustvari med obema elektrodama, skuša
zavrteti molekule v smeri silnic, medtem ko jih plošči zadržujeta v prvotni smeri. Dokler je polje
majhno, direktor ostaja vzporeden z elektrodama, ko pa polje doseže kritično vrednost, se
molekule zasučejo (najbolj tiste na sredini). Nova ureditev tekočega kristala ne suče več
polarizacije svetlobe, kot je razvidno iz slike 3. Iz povedanega sledi, da se pod vplivom električne
napetosti spremenijo optične lastnosti celice. Molekule so se iz vijačne strukture preuredile v
homogeno strukturo. Linearno polarizirana svetloba potuje vzdolž optične osi kristala s hitrostjo
rednega žarka, njena polarizacija pa ohranja svojo smer. To pomeni, da je polarizacija izstopne
svetlobe pravokotna na smer izstopnega polarizatorja, ki svetlobo v celoti absorbira.
Tekočekristalna celica v tem primeru ne prepušča svetlobe.

Slika 3: Porušena vijačna urejenost pod vplivom električne napetosti med steklenima ploščicama
(Muševič, 1985)

Ko električno polje odstranimo (izklopimo), se molekule vrnejo v prvotno stanje, ker so molekule
ob površini zasidrane in potegnejo postopno v to lego še molekule v notranjosti celice.
Učitelj dijake povpraša, kdaj in zakaj zasukana nematična celica prepušča svetlobo.
Zasukana nematična celica prepušča svetlobo, kadar ni električnega polja, in je ne prepušča
skoraj nič, ko jo priključimo na vir električne napetosti. Pa imamo osnovo, kako narediti črno-bel
zaslon.
Kako narediti barvni zaslon? Če pogledamo en slikovni element (piksel) še na sliki 4.
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Dijaki
zapišejo
ključne
ugotovitve
na delovni
list.

nepolarizirana bela
svetloba
polarizator
steklo
TFT
ITO film
ureditvena
površina
ureditvena
površina

tekoči kristal

barvni filter

ITO film
steklo

Dijaki
razmišljajo
in
odgovarjajo
na učiteljeva
vprašanja.

polarizator

Slika 4: Delovanje enega slikovnega elementa v tekočekristalnem zaslonu (povzeto po Merck, 2004)

Učitelj vodi dijake z vprašanji do ugotovitve, da v kolikor imamo pred zaslonom barvni filter,
sestavljen iz vzdolžnih trakov iz treh osnovnih barv (rdeče, zelene in modre), dobimo barvni
zaslon. Pri tem po trije grafični elementi (rdeč, moder in zelen) predstavljajo en slikovni element.
Z napetostjo vplivamo na zasuk molekul v posameznem grafičnem elementu. S tem nadzorujemo
prepuščanje svetlobe skozi vsak grafični element v slikovnem elementu. Prepuščena svetloba
določene barve vzbudi ustrezne fotoreceptorje v očesu, signali se prenesejo v možgane in tako
dobimo vtis barve.
3

Dijaki
razmišljajo
in
odgovarjajo
na vprašanja
na po-testu.

Preverjanje usvojenega (po-test)

Po-test se rešuje 15 minut.
Navodila za reševanje so podana na listih (v po-testu).
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9.4.2

Pred-test za dijake in dosežki dijakov po vprašanjih

Šifra:
I. DEL (splošni podatki)
1. Spol:

M

Ž

2. Starost: let
in
mesecev
3. Katera izbirna predmeta boste opravljali na maturi? ___________________ in ___________________
4. Kje imate stalno bivališče?

v manjšem mestu

na vasi

5.

Naravoslovje me zanima.
Tehnika me zanima.

v večjem mestu
včasih
zame
velja,
zagotovo
včasih
ne velja
ne velja
1
2
3
1
2
3

zame
zagotovo
velja
4
4

5
5

II. DEL (Koliko veste o tekočih kristalih?)
1. Ste že kdaj slišali za tekoče kristale?

DA

2. Ocenite, koliko veste o tekočih kristalih?

NE
ničesar ne vem

nekaj vem

3. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov.
______________________________________________________________________ (1t)
4. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: _____________________________________________

5. Kdaj pravimo, da je svetloba polarizirana? __________________________________ (1t)

Ovrednotite trditve.
6. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih. (1t)
7. Snov je v tekočekristalni fazi tekoča. (1t)
8. Tekoči kristali so eno od agregatnih stanj snovi. (1t)
9. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom. (1t)
10. Polarizator je material, ki prepušča sončno svetlobo le v nekaterih smereh. (1t)
11. Poznamo 3 agregatna stanja snovi. (1t)
12. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem. (1t)
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DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM
NE VEM

14.
Slika
predstavlja
razporeditev
molekul
v
13. Narišite, kako se lomi žarek pri prehodu iz zraka v vodo (slika levo) in iz zraka v tekočekristalni fazi. (1t)
dvolomno snov (slika desno). (2t)
DA

zrak
voda

NE

NE VEM

zrak
dvolomna snov

15. Morda veste, kako je zgrajen tekočekristalni prikazalnik. Skicirajte ga in na kratko opišite njegov način
delovanja. (2t)
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9.4.2.1

Dosežki dijakov na pred-testu po vprašanjih

Zaporedna številka Delež študentov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a
13b
14
15

55
47
6
5
30
16
25
8
12
37
75
9
31
3
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9.4.3 Test 1 za dijake in dosežki dijakov po vprašanjih
Šifra:
1. Morda veste, kje tekoče kristale uporabljamo? Navedite nekaj izdelkov. (1t)
_______________________________________________________________________________
2. Zaradi katerih lastnosti so v teh izdelkih, namesto drugih snovi, uporabljeni tekoči kristali? Označite lahko več lastnosti.
(3t)
optičnih lastnosti – dvolomnosti

optičnih lastnosti – barve

električnih lastnosti

magnetnih lastnosti

ker tečejo

viskoznosti

gostote

drugo: ____________________________________________

3. Snovi s tekočekristalnimi lastnostmi se nahajajo v živih bitjih.

DA

NE

4. Na urejenost molekul tekočega kristala lahko vplivamo z električnim poljem.
5. Na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni lom.

DA

NE

(1t)
DA NE

(1t)

(1t)

6. Kaj je bistrišče? ___________________________________________________________ (1t)
7.

S čim preverite, ali je svetloba polarizirana oz. nepolarizirana? ____________________ (1t)

8.
a) Kaj se zgodi z laserskim curkom pri prehodu skozi klinasto celico s tekoči kristalom?
_______________________________________________________________________ (1t)
b) Kaj se spremeni pri gornjem poskusu, če celico segrevamo?
_______________________________________________________________________ (1t)
c) Katero lastnost tekočih kristalov pokažemo s tem poskusom? ___________________ (1t)
9. Kako lahko ugotovite, ali je snov optično anizotropna? (1t)
__________________________________________________________________________________________
10. Tekoči kristali so v tekočekristalnem stanju trdni.
11. Poznamo 3 agregatna stanja snovi.

DA

NE

DA

NE

(1t)

(1t)

12. Skicirajte razporeditev molekul razporeditev molekul v tekočekristalnem stanju. Eno molekulo ponazorite z elipso. (1t)

13. Narišite lom svetlobe na meji sredstev zrak – dvolomna snov. (1t)
14. Na kratko opišite način delovanja tekočekristalnega prikazalnika. (1t)
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9.4.3.1

Dosežki dijakov na testu 1 po vprašanjih

Zaporedna številka Delež dijakov, ki so pravilno
vprašanja
odgovorili na vprašanje
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
8c
9
10
11
12

100
56
78
90
72
54
76
78
71
57
49
39
80
70

13

57

14

51
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9.4.4 Mnenje dijakov o učni temi tekočekristalni prikazalniki (tudi LCD tečaj) in
izbranih aktivnostih
Dijak
DM1

DM2

DM3

Sodobna fizika v šoli
Potrebno je nekaj snovi, za splošno
razgledanost, tako veliko pa ne. Zelo dobro in
koristno za splošno razgledanost. Mislim tudi,
da bi se vsak moral bolj zavedati, kako
delujejo vsakodnevne stvari.
Ja, ker je bolj zanimiva, nas seznani vsaj malo
z napravami našega življenja. Zanimivo je, da
veš, kako delujejo naprave, ki jih uporabljamo
vsaj dan in kakšna tehnologija je skrita v
majhnih delih naprav. Je potrebno, ampak
premalo je tega.
Vsekakor, ker je veliko bolj zanimiva.

DM4

Menim, da bi bila to super ideja. Fizika je v
šoli potrebna, da spoznamo stvari, ki jih
uporabljamo. Menim, da je sodobna fizika
bolj zanimiva.

DM5

Mislim, da je dobro, da vemo tudi to. Fizika
je vedno prisotna v življenju. Dobro je nekaj
vedeti o delovanju vsakdanjih snovi.
Super ideja. Ja, namesto nepotrebnih snovi…
Zelo potrebna.

DM6

DM7

Menim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi v
fiziko v šoli vključili več sodobne fizike. Več
dijakov bi lahko pridobilo znanje o teh
stvareh. Mislim, da večino to področje
zanima. Mene zagotovo.

DM8

Osebno mi je »moderna« fizika bolj zanimiva
od te, ki jo imamo v šoli pri rednem pouku.
Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi
»moderna« fizika postala del redne učne
snovi, saj je dandanes vedno več moderne
tehnologije v svetu in tako predavanje (kot o
tekočih kristalih) nam pomaga pri
razumevanju le-te.
Potrebna, saj mladostnike spozna z
delovanjem današnjega/modernega sveta.
Seveda vse temelji na osnovnih pravilih
fizike, dijaki bi jo imeli bolj radi.

DM9

Pozitivne plati
Razgledanost,
poznavanje sveta okrog
nas, lahko predvidevamo
slabe strani tehnologije…
Nekaj novega, zanimivi
poskusi, naučiš se nekaj
tudi o svetlobi. Zabavno,
poučno, zanimivo,
potrebno za splošno
razgledanost.
Zelo zanimivo, veliko
druge snovi je dosti bolj
težke, kot je ta. Zelo
poučno. Spoznamo
fiziko, ki nam bo kdaj v
življenju prav prišla.
Veliko novega o stvareh,
ki jih srečujemo vsak
dan, o njih pa dejansko
ne vemo ničesar. S tem bi
se seznanili s stvarmi, ki
nas v tem času obkrožajo
v vsakdanjem življenju.
Zanimivo. Spoznaš
tehnologijo.

Negativne plati
Dolgočasje. Če je vse to
treba spraviti v naše
glave, poleg vsega
znanja, ki je mogoče
manj pomembno kot to…
Da se ne učimo. Težko si
nekatere stvari
predstavljamo
(molekule).
Jih ni. Lahko bi bilo več
poskusov, drugače pa v
redu. Vsi pogledi na to se
mi zdijo pozitivni.

Dodatna snov pri
predmetu. To bi
pomenilo še povečanje
količine snovi, ki jo je že
tako preveč.

Prehitro. Zahtevno. Malo
ur.

Veliko novega, zanimiva
snov, seznanjenost s
sedanjostjo.
LCD tečaj je bil zanimiv
in vesela sem, da
razumem princip
delovanja. Zdelo se mi je
zanimivo, saj smo
izvedeli veliko novega o
tekočih kristalih. Zdelo se
mi je zanimivo in ni bilo
težko za razumeti. Na
razumljiv način so nam
predstavili LCD-je.
LCD tečaj je bil zelo
koristen in dobro
opravljen na taki stopnji,
da lahko razume vsak, za
kaj se gre in ni potrebno,
da si fizik.

Preveč snovi. Če bi šlo
preveč podrobno. Jih ni.

Širša razgledanost, novo
spoznanje, zanimivo.
Mogoče malo težje za
razumevanje pri tistih, ki
jim je vseeno in so
zasanjani.

Jih ni (?).
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Negativnih plati ne
vidim.

Veliko snovi pri fiziki na
splošno.

DM10

Menim, da je potrebno vključiti sodobno
fiziko v šolo, saj je bolj zanimiva, praktična in
pomembna za splošno razgledanost.

DM11

Sodobna fizika, bi bila potrebna v šoli, saj bi
bila fizika bolj zanimiva in bi več stvari, ki se
dogajajo okoli nas, razumeli.

DM12

Vključevanje sodobne fizike v šoli je
pomembno, ker bi dijaki po koncu šolanja
morali vedeti, kako delujejo moderni aparati.

DM13

(Želim si več takih ur!!!
In s tem takšnih testov.)
Menim, da je to dobro, da
vemo s čim imamo
opravka.
Naučila sem se nekaj
novega in bolj zanimivo
je.
Naučila sem se nekaj
novega pri fiziki, ki je
bilo za spremembo
zanimivo!
Pozitivna plat je, da
razumem, kako delujejo
LCD-ji in druge reči, ki
vsebujejo polarizatorje.
Izvemo, kako delujejo
LCD-ji, ki jih
uporabljamo v
vsakdanjem življenju.
Mislim, da smo se v teh
urah naučili dovolj, da
razumemo delovanje
LCD-jev.
Ker je tema bolj
vsakdanja, smo si po
moje zapomnili več.
Naučili smo se tudi nekaj
stvari, ki pridejo v poštev
za maturo (+).
Da dejansko veš, kako so
sestavljeni najnovejši
tehnični razvijajoči
sistemi.

DM14

Menim, da so to zelo zanimive teme, saj
tehnološki napredek iz dneva v dan napreduje
in bi se morali mladi oz. dijaki več ukvarjati s
tem, da bi o tem tudi več vedeli. Zdi se mi, da
znanje do sedaj v »sodobni« fiziki še ni tako
napredno.

DM15

Mislim, da je sodobna fizika potrebna, saj ne
vemo veliko o novejših napravah in njihovem
delovanju.
Potrebnost vključevanja sodobne fizike v šolo
je zanimiva stvar, zato nič ne škodi.

Veliko več vem o tem,
predavanja so bila
zanimiva.
Preveč jih je, da bi jih
spravila na ta list 

Potreba po zgolj osnovnih elementov
»sodobne fizike«, če povem drugače: brez
računanja in zapletenih postopkov.
Mislim, da je sodobna fizika zelo pomembna
za vsakega posameznika v našem svetu, saj se
praktično dnevno izumljajo nove tehnologije,
novi načini delovanja naprav, torej bi ljudje
delali in živeli, če bi poznali ozadje vsake
naprave, ki jo uporabljamo, seveda pa to
znanje sodi v željo posameznikov, če to
znanje želi pridobiti ali ne.
Mislim, da bi morali v pouk fizike vključiti
več snovi, ki bi se navezovala na sodobno

Naučil sem se veliko
novih in zanimivih snovi
in znanj.
Boljše razumevanje
LCD-ja.

DM16

DM17

DM18

DM19

Naučil sem se veliko o
LCD-jih , saj se mi je
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/

Snov bi nam bila lahko
razložena v daljšem času
kot v 3 urah, nekje od 4-5
ur.
Premalo časa za
spoznavanje LCD-jev.

Ker ni nekega predznanja
o teh temah, kot še teme
niso tako razpoznavne,
mislim, da ne razumemo
vedno, zakaj je to tako
oz. ne razumemo kakšnih
zapletenih, strokovnih
besed oz. izrazov.
Jih ni.

Malica se je prestavila za
45 minut! Če rezultati
vplivajo na zaključevanje
ocen, bi se moj odgovor
glasil: »Hahaha,
negativne plati«!
Negativnih plati ni bilo
.
Ni jih…vsaj pri g. X

Ni…

tehnologijo in njeno delovanje.
Zdi se mi potrebno, da izvemo, kako delujejo
stvari okoli nas.
Mislim, da je zelo dobro in pametno
vključevati sodobno fiziko v pouk. V šoli se
lahko učimo o nekaterih stvareh, o katerih se
doma oz. izven šole nikoli ne bi.
Da, je dobro vključiti sodobna znanstvena
spoznanja v pouk.

snov zdela zelo zanimiva.
Izvedeli smo, kako deluje
LCD.
Pozitivna plat LCD tečaja
je, da smo se naučili
nekaj novega.

DM23

Z vključevanjem sodobne fizike v šoli bi lažje
razumeli vsakdanje pojave ter moderno
tehnologijo.

DM24

Mislim, da je vključevanje moderne fizike v
pouk zelo pomembno, saj tako pridobimo
informacije o sodobnih razmerah in si lažje
razlagamo svet tehnologije, ki nas obdaja. Po
moje bi se pri fiziki morali, kolikor se lahko z
našim predznanjem, več pogovarjati o takšnih
stvareh, ki so vsaj zanimivejše, ker je snov
bolj aktualna.
Mislim, da bilo treba v šoli vključiti več snovi
o sodobni fiziki, ker se mi zdi, da je dijakom
ta snov bolj zanimiva in tudi bolj blizu.

Spoznali smo delovanje
tekočih kristalov in
osnove delovanja LCDjev, kar se mi zdi
pomembno za čas v
katerem živimo, ko nas ta
in podobne tehnologije
obkrožajo povsod.
Več znanja o stvareh, ki
jih večkrat slišimo, so
omenjene, a mogoče ne
vemo, kaj sploh
pomenijo.

DM20
DM21

DM22

DM25

DM26

Sodobna fizika je po mojem mnenju zelo
zanimiva tema, ki bi se morala vključiti v
poučevanje na srednjih šolah. Mislim, da bi se
vsi radi poučili o nečem, kar uporabljamo
vsak dan, pa ne vemo, na kakšen način deluje.

DM27

Zanimivo se je učiti o nečem, kar
uporabljamo vsak dan, a ne vemo kako
deluje.
Potrebnost vključevanja sodobne fizike v šolo
se povečuje. Nova odkritja morajo biti
vključena vključena v učni načrt.

DM28

DM29

Potrebnost vključevanja sodobne fizike v šoli
- zdi se mi, da je moderna fizika dovolj
zanimiva in v nekaterih primerih tudi
»pogrešana«, potrebna za mlade ljudi, zato je
vključevanje te snovi v pouk fizike dobra
ideja. Zanimivo je razumeti vsakodnevne
naprave modernega sveta in moderni svet
znanstvenikov.

Veliko novega, tudi
koristnega.

Spoznali smo ozadje
delovanja LCD-jev.

Pozitivne plati so
predavanje o temi, ki me
zanima, prijetna
sprememba pouka, zato
ker nas je predavanje
zanimalo in pritegnilo,
bomo zagotovo od te
snovi odnesli več kot
drugače.
Vem, iz česa je moj
ekran telefona.
Pri pouku sem nekaj
manjkala, vendar se mi je
zdel tečaj, kolikor sem
ga videla, zanimiv.
Prednost je bila, da smo
se naučili nekaj novega.
Tečaj LCD mi je
pomagal pri razumevanju
televizije, ki jo gledam
vsak dan, s tem tečajem
sem si razširila obzorje
znanja in mi bo prej
koristilo kot škodilo v
življenju. Tečaj se mi je
zdel zelo zanimiv in
super za popestritev
učnega načrta.
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Ni negativnih plati LCD
tečaja.

Nekaj nepotrebnih
podatkov. (Nekaj stvari
je za tiste, ki jih fizika
bolj zanima.)
Skrajšana malica

Sedaj ne bom mogla več
gledati v ekran, brez da bi
poskušala videti
posamezne piksle.

V tem trenutku se ne
spomnim nobene
negativne strani LCD
tečaja
Zdelo se mi je prekratko.

Ni negativnih strani.

Negativna plat je bila
dodaten teden učenja.

1 × tedensko, malica
kasneje kot sicer…

DM30

Meni se zdi zanimivo, potrebno in smiselno.

DM31

DM32

DM33

Nujna, kajti fizika, ki se jo drugače učimo, je
.

DM34

DM35

Zelo zanimiva zadeva, saj nikoli prej nisem
bil pozoren na delovanje aparatur, ki jih
vsakdan uporabljam.

Če nam ne bi tega
povedali, verjetno ne bi
vedel, kako delujejo
televizije, monitorji.
Zanimivi so bili tudi
poskusi.
Tečaj o anizotropnih
lastnostih snovi in o
LCD-jih se mi je zdel
zanimiv. Tak tečaj se mi
zdi v srednjih šolah, v
času, ko smo z vseh
strani obdani z
najrazličnejšo
tehnologijo, smiseln in
koristen.
Lastnosti tekočih
kristalov so se mi zdele
zelo zanimive, še posebej
njihova uporaba.
Priznam, da prej nisem
vedel o delovanju LCDjev čisto nič. Sedaj, ko
vem, kako delujejo in
kakšno vlogo imajo
tekoči kristali pri LCDjih, mi je mnogo bolj
zanimivo in si želim
vedeti več o njih.
Snov o tekočih kristalih
je zelo zanimiva, veliko
sem izvedela o stvareh, ki
so danes prisotne
vsepovsod. Zanimive
stvari tako ali tako ne
predavajo v šoli, samo
zakonitosti.
Snov je zanimiva, saj
tako sedaj nekako
razumemo delovanje
ekranov, ki so bili prej v
naših glavah zgrajeni
malo drugače. Snov je
smiselno obravnavat v
šoli, saj ti pomaga v
splošni razgledanosti.
Čeprav vem zdaj nekaj
novih stvari o tekočih
kristalih in njihovi
uporabi v vsakdanjem
življenju, se mi zdi, da je
to treba obvezno
obravnavati v gimnazijah.
To pa zaradi tega, ker nas
šola pripravlja za
življenje v tem, da nam
posreduje neko splošno
razgledanost in to je tudi
pomembno. Seveda je to
tudi smiselno, da to
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Ni pa nujno potreben za
vse dijake, ki jih to
morda ne zanima.

Snov je priporočljivo
razlagati le tistim, ki jih
to zanima.

DM36

DM37

DM38

DM39

DM40

obravnavamo v srednji
šoli, ker se mi zdi, da
smo kot dijaki 3. letnika
tudi dovolj umsko razviti,
da to temo razumemo.
Tema o LCD-jih se mi je
zdela zanimiva, saj smo
zvedeli veliko novega o
LCD-jih. Snov se mi ne
zdi potrebna za v učni
načrt, je pa zanimiva.
Smiselno pa jo je nekako
vključiti, ker veliko ljudi
ne ve, kako delujejo, kaj
sploh so…
Tečaj o anizotropnih
snoveh in o LCD-jih se
mi je zdel zanimiv,
naučili smo se veliko
novega, o čemer prej
nismo vedeli nič.. Zdi se
mi smiselno, da smo
govorili o tem in s tem
popestrili pouk fizike.
Snov o tekočih kristalih
je zanimiva, ker izveš,
kako delujejo stvari okoli
tebe. To snov bi se lahko
učili v srednji šoli, ker se
mi ne zdi pretežka in je
aktualna v današnjem
svetu.
Moje mnenje o tečaju je
pozitivno. Predavanje je
bilo zanimivo, smiselno,
saj je tema, ki nas danes
spremlja skoraj na
vsakem koraku. Zdi se mi
zanimivo vedeti, nekaj o
tem, kako te stvari
delujejo. Zato bi bilo
dobro nekaj tega vključiti
tudi v redni učni načrt.
Samo predavanje pa tudi
ne bilo tako zanimivo, če
ne bilo predavanje tako
dobro in zabavno
izvedeno.
Tečaj je zelo zanimiv,
sama sem od tega odnesla
veliko. Sama razlaga o
tem, kako delujejo stvari,
ki jih uporabljamo vsak
dan, je zanimiva in sama
sem ji rada prisluhnila.
Mislim, da je potrebno,
da vsak dijak ve vsaj
nekaj o stvareh, ki ga
obdajajo in jih imajo vsak
dan v uporabi. Čeprav ta
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/

Sicer se mi to ne zdi
nujno potrebno za
obravnavo v šoli, je pa
kot zanimivost

/

DM41

DM42

snov ni v učnem načrtu,
se mi zdi smiselno vedeti,
kaj o tem, saj je to del
splošne razgledanosti.
Dobro je vedeti kaj o
tekočih kristalih, ker jih
pogosto srečujemo, jih
imamo v stvareh, s
katerimi se ukvarjamo
vsak dan in jih prej sploh
nismo poznali in nismo
vedeli, kako te stvari
delujejo, kako nastanejo.
Ta snov je bila smiselna.
Izvedena je bila na
zanimiv način, tako da
smo lahko razumeli in si
predstavljali. Zelo dobre
in ponazoritvene so bile
animacije in poskusi.
Snov je vsaj za mene zelo
zanimiva, ker o teh
tekočih kristalih pred tem
nisem veliko vedel. V
srednjih šolah bi to snov
definitivno lahko
vključili v učni načrt, ker
je snov zanimiva in
poučna in bi vsaj
približno vedeli, kaj
sestavlja stvari okoli nas
(ekrani okoli nas –
monitorji, mobiteli).
Tekoči kristali so
smiselni in snov vsaj na
osnovni ravni ni težko
razumljiva. Rad bi vedel
več o tekočih kristalih.
Tečaj je bil dobro
izveden. Bilo je
zanimivo, izredno
zanimiv je bil posnetek,
kako je sestavljena
televizija, kako dobimo
tako barvna sliko. Res, da
snov ni potrebna, ampak
je dovolj zanimiva, da se
lahko še naprej predava
dijakom.
Tečaj o anizotropnih
lastnostih snovi mi je bil
zelo všeč, ker me to
področje tudi zanima, mi
je bilo predavanje v
dober poduk. Kot
gimnazijski maturant (za
maturitetni predmet bom
vzel tudi fiziko), se mi
zdi smiselno, da vem o
tekočih kristalih nekaj
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DM43

DM44

DM45

DM46

DM47

DM48

Menim, da je pomembno, saj tako pridobimo
na splošni razgledanosti in si pomagamo pri
razvoju.
Snov se navezuje na naše vsakdanje življenje
in tako opazimo, za kaj vse se lahko uporablja
in postane tako bolj zanimiva in pomembna
za nas (primer: LCD zasloni).
Ja, bolj je zanimiva in bolj uporabna za laika,
v vsakdanjem življenju.

DM49
DM50

Potrebno, ker se časi modernizirajo in šolstvo
mora naprej.

DM51

DM52
DM53

Fizika je potrebna, saj je to naša prihodnost in
tudi sedanjost.
Priporočil bi, ne bi pa uvedel kot nujno
potrebno.

DM54

Bolj kot imamo stik s snovjo (npr. LCD
zasloni), bolj nam je snov zanimiva in lažje
sledimo pri pouku.

DM55

Je potrebna.

DM56

Moje mnenje je, da bi takšnih tem moralo biti
vse več.
Dobro je, da dijaki vemo, kje vse se uporablja
fiziko v sodobnosti.

DM57

DM58
DM59

DM60

Vse večje, saj se izobraževanje nadaljuje
predvsem v tehnični smeri, naravoslovje,…
Mogoče je zanimiva, če jo dijaki slišijo, sicer
pa menim, da je učna snov v SŠ pri predmetu
FIZ že tako preveč podrobna.
Da vemo, kako kaj deluje. Za mnogo stvari,
ki jih uporabljamo, niti ne vemo, kako jih

več kot večina ljudi.
Mislim, da bi bilo lepo,
če bi bila ta snov obvezna
v 4. letniku!
Snov je bila uporabna,
ker sedaj natančneje vem,
kako delajo LCD zasloni,
ki so prisotni v
vsakdanjem življenju.
Tečaj se mi zdi zanimiv
za moderne čase.
Praktično je vedeti kaj o
tehnologiji, ki preplavlja
cel svet. Ta predavanja se
mi zdijo potrebna za
tehniške šole, saj je
pomembno, da vedo tudi
kaj o osnovah.
Zanimivejši pouk, lažja
predstava.
Še vedno bi imeli stare
televizijske aparate (tiste
s steklom in široke in
globoke)...
Veliko poskusov,
aktualizacija - LCD.
Boljša izučenost.
Predstava 
Spoznamo delovanje
naprave, ki jo
uporabljamo
vsakodnevno.
Zanimivo posredovanje,
aktualna tema.
Boljša pripravljenost na
delo v sodobni industriji.
Bolj zanimivo z vidika
poskusov.
Informacije o stvareh, s
katerimi se srečujemo
vsakodnevno, a ne vemo,
kaj so.
Boljša predstava, lažje
pomnjenje (praksa,
poskusi).
Aktualno.
Spoznali smo, kaj so
tekoči kristali in kje se jih
uporablja.
Aktualno.
Bolj sproščena ura kot
sicer 
Novo znanje.
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Jih ni.

Tečaj se mi zdi zanimiv,
vendar se mi zdi, da to
mojih sovrstnikov še ne
zanima.

Zamudno in prezahtevno.

Zahtevna snov za nas.

Preveč snovi naenkrat.
Veliko časa za razlago in
učenje.
Zamudna stvar.

Dijaki, ki ne gredo
študirat v naravoslovno
smer, jim snov sploh ni
zanimiva.
Ni v učnem načrtu in je
marsikateri pojem nov.

Nezanimiva tema.

Osebno mi je
nezanimivo.
/

DM61

DM62
DM63

uporabljamo.
Pomembna, da lažje razumemo delovanje
naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjiku
(LCD).
Zelo je potrebna.

DM67

Potrebna zaradi razumevanja sodobnega,
tehnološkega sveta.
Ni potrebna!
Menim, da je potrebna, saj se časi
modernizirajo in tako mora tudi šolstvo iti v
korak s časom.
Za tiste, ki bi se radi šolali na področju fizike,
kar potrebna.
Da…

DM68

Po mojem mnenju ni tako pomembna.

DM69
DM70
DM71

Da.
Za tiste, ki jih fizika zanima, potrebna.
Higgsov bozon, CERN, sodobna tehnologija
– o tem bi res rad kaj izvedel.
Vsak bi moral vedeti nekaj o sodobni fiziki,
delovanju naprav, pomembnih odkritjih.

DM64
DM65

DM66

DM72

DM73

Osnovne stvari sodobne fizike bi morali
vključiti v pouk.

DM74

Poznavanja ozadja delovanja naprav je del
splošne izobrazbe in potrebno je vsaj
pomembne stvari vključiti v pouk.

DM75

Za bodoče naravoslovce je fino, da nekaj
vedo, za ostale pa ni nujno.

Veliko.

Ni jih.

Spoznanje, kako LCD
deluje.
Nova znanja,
razumevanje tehnike…
/
Bolj si predstavljamo,
zanimivejše je.

Ni.

Zanimive animacije in
poskusi.
Nekaj novega,
drugačnega,…
/

Potrebno kar nekaj časa,
da se predstavitev izvede.
Lahko je nezanimivo.

Boljša izučenost.
Širše obzorje.
Nekaj svežega pri fiziki.
Zelo zanimivi poskusi.
Spet mi je postala fizika
bolj zanimiva.
Sploh nisem vedela, da
bom kdaj lahko razumela
kaj v zvezi s televizijami

Zanimivo, razlaga na
razumljivem nivoju, s
filmi, animacijami in
poskusi.
Uporabno, malo drugačna
ura.
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Dodatna snov, več
učenja, preobremenitev.
Pretežko, ne zanima nas.
Zamudna stvar...

Živciranje, težko
razumevanje snovi…
Več časa zavzame.
/
Čas.
Težko razumevanje
podrobnosti.
Jih ni, ker naš profesor
super razlaga.
Včasih kakšnih besed
nisem čisto razumela.

Zahtevno za
razumevanje, veliko časa.

9.4.5 Intervjuji z dijaki

9.4.5.1

Transkript D1

TD1
TD1

1
2

TD1
TD1
TD1

3
4
5

TD1

6

TD1

7

TD1

8

TD1

9

TD1

10

TD1
TD1
TD1
TD1
TD1

11
12
13
14
15

TD1
TD1

16
17

TD1

18

TD1
TD1
TD1

19
20
21

TD1

22

A: Zakaj ste se odločili za gimnazijo, da bo vaša srednja šola?
B: Ja, ne vem... Nekako me je moja sestrična prepričala. Pa več poti ti je
potem odprtih.
A: Kaj pa si želite študirati, pa zakaj?
B: Arhitekturo.
A: Kakšni pa so vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja? Se
pravi v osnovni šoli in srednji šoli.
B: Imam kar dobre spomine. Imel sem tudi v redu učitelje, da so dobro
razlagali.
A: Se pravi, da se vam zdi, da ima učitelj zelo pomembno vlogo pri tem, ali
vam bo nek predmet všeč ali ne?
B: Jaz bi rekel, da je največ odvisno od učenca, drugače pa ima tudi učitelj
kar veliko vlogo.
A: Sedaj greva pa na fizikalna vprašanja, in sicer na agregatna stanja snovi,
pa na fazne prehode. Če morda lahko naštejete, katera agregatna stanja snovi
ste do sedaj spoznali, pa če jih lahko opišete?
B: Trdno .. Tekoče, plinasto, tekoči kristali... Trdno, v trdnem agregatnem
stanju so molekule trdno povezane, se zelo malo premikajo, tekoče - so malo
manj, sicer stvari lahko tečejo, primer voda, plinasto pa je zelo narazen, v
tekočem kristalu pa so bolj podolgovate molekule, ki so vmes med trdnim in
tekočim.
A: Kako pa izgleda snov v tekočekristalnem stanju?
B: Ja. V bistvu, tako bolj gosto teče.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Da je več faz, pa da prehajajo med njimi, kake stopnje.
A: Kako pa po vaše izzovemo fazni prehod? Se pravi prehod iz enega
agregatnega stanja v drugega.
B: S temperaturno spremembo.
A: Kako pa poteka fazni prehod? Kako si vi predstavljate, da to gre? Če
lahko opišete na nivoju delcev.
B: Pač, delci imajo svoje lastnosti, mi spreminjamo zunanje dejavnike, pač
vplivajo na njih. Pač s tisto spremembo.
A: Kaj se pa dogaja pri segrevanju z molekulami ?
B: ... Ponavadi gredo stvar bolj narazen, postane tekoče.
A: Kakšna pa je po vašem razlika med izhlapevanjem in izparevanjem?
Lahko navedete primer.
B: Oboje je zaradi temperature, samo da izhlapevanje je običajno zaradi
sonca, voda izhlapeva, izparevanje pa je, ko pač vodo segrevamo tako dolgo,
da spremeni agregatno stanje.
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A: Do katere temperature pa moramo segreti vodo, pri izhlapevanju in
izparevanju?
B: Izparevanje 100 stopinj, izhlapevanje pa ni važno.
A: Omenili ste tekoče kristale, ali se morda slišali tudi za plazmo kot
agregatno stanje, ki je prevladujoče v vesolju?
B: Ja, v bistvu sem gledal eno oddajo o krvi, ki je neka kombinacija vseh teh
treh.
A: Kdaj pa ste slišali za plazmo, pa za tekoče kristale prvič? V srednji šoli ali
že mogoče v osnovni šoli?
B: V OŠ, v ene 8. razredu sem slišal za plazmo, za tekoče kristale pa, ko so
prišli LCD ekrani.
A: Kako dobro pa vam gre pri naravoslovnih predmetih?
B: Super.
A: Sedaj pa greva na polarizacijo in pa tekoče kristale. Morda veste, kateri
fazni prehod je značilen za tekoče kristale?
B: Hmmm…
A: Ali ste slišali za bistrišče?
B: Ja. Temperatura, pri kateri postane snov iz enega stanja v drugo.
A: A?
B: Da preide iz trdnega v tekočekristalno stanje.
A: Ali morda veste, zakaj so tekoči pomembni?
B: Ja, v bistvu, ker imajo različne lastnosti, odvisno iz katere strani prehaja
stvar, lahko jih tudi usmerjamo z el. poljem.
A: Kje pa jih uporabljamo?
B: Najbolj jih pač v ekranih, senčila, varilska maska.
A: Mogoče so tudi kje v naravi?
B: Ja, mislim, da ene živali, se mi zdi, da eni pajki jih dajo v tisto prejo.
A: Sedaj omenili ste že neke lastnosti tekočih kristalov, ki so pomembne.
Mogoče se spomnite teh izrazov, prej ste omenili, da imajo različne lastnosti,
v različnih smereh. Kako temu rečemo?
B: Da so anizotropne.
A: Potem ste tudi omenili, da so el. lastnosti pomembne. Pa še ena lastnost,
ki je dokaj pomembna, je pa dvolomnost. Kaj si vi predstavljate pod tem
pojmom?
B: Ja, pač, ko svetloba prehaja čez tako snov, se lomi, sedaj si lahko
predstavljamo, da pač pri anizotropni, da če prehaja iz različnih strani, pač se
lomi večkrat, če z žarkom svetimo, se lomi na dva dela.
A: Ali ste preverili s polarizatorji, kako sta ta dva žarka polarizirana?
B: Ja.
A: In kaj ste ugotovili, če se morda spomnite?
B: Ja, da en je...
A: Kaj pa sploh polarizator naredi, kaj je to polarizator?
B:Polarizator je v bistvu, valovanje, ko prihaja iz različnih strani, jih pač
uredi na eno ravnino.
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A: Kadar imate sistem 2 polarizatorjev, ali sistem teh 2 polarizatorjev ali
lahko v kakšnem primeru prepušča svetlobo?
B: Ja, takrat, ko nista pravokotna na drugega.
A: Kaj pa moramo dati vmes, ko sta pravokotna?
B: Tekoče kristale.
A: Ali ste mogoče tudi naredili poskus s selotejpom? Da ste dali vmes
selotejp?
B: Ne.
A: Na katere načine pa menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: Z električnim poljem, mehansko, da smo zarezali in so se tekoči kristali
uredili med zareze.
A: Morda lahko na hitro opišete te vaše ure, ki jih je izvajal vaš učitelj, kaj
ste počeli, katere poskuse ste naredili, koliko časa ste temu namenili?
B: Pač začeli smo z enimi osnovnimi poskusi, da je svetloba sploh
valovanje, potem smo malo z različnimi filtri poskusili delati, da smo videli
pač, katere spektre barvne svetlobe vidimo, potem smo pa začeli s
polarizatorjem, pa smo videli, da pod pravim kotom ne prepuščata nič
svetlobe, potem pa predstavitev tekočih kristalov, da smo jih malo bolje
spoznali, da smo povedali, kaj tekoči kristali sploh so, kako izgledajo, če jih
lahko tudi v naravi najdemo, potem smo pač uporabo, kje se lahko
uporabljajo, njihove uporabne lastnosti, kako lahko spreminjamo, kako jih
lahko kontroliramo, delali smo poskuse z enim tekočim, v bistvu, z enim
kamnom, ki je dvolomen.
A: Ali ste opazovali celico tekočega kristala pod mikroskopom med
prekrižanima polarizatorjema?
B: Ne.
A: Ste mogoče pogledali kak odsek iz oddaje Ugriznimo znanost, ali ste si to
doma pogledali?
B: Ne nismo gledali.
A: Ali so se vam te aktivnosti pri obravnavi teme tekoči kristali zdele
zanimive, kaj vam je bilo všeč, katere stvari bi vi naredili drugače?
B: Meni so se zdele zelo zanimive, ker ni iz učne snovi, nekaj, kar je
sodobnega, imamo to tehnologijo okoli sebe.
A: Koliko ur pa ste temu namenili? Koliko ur ste to imeli? 2 uri, 3.
B: Ene 4, 5 ur.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
so trenutno aktualne?
B: Ja.
A: Zakaj pa?
B: Ja, zaradi splošne razgledanosti, da vemo nekaj o svetu v katerem živimo.
A: O katerih temah, konkretno, bi vi želeli vedeti še več in zakaj?
B: Mogoče na splošno o tehnologiji, ker imamo naprave, bi lahko kake
delovanje različnih naprav ali pa LCD, za druge povedali, npr. za
računalnike, kake prikazalnike.
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9.4.5.2

A: To vas v bistvu, vas osebno na splošno zanima, kako stvari delujejo?
B: Da.
A: Ali imate še kakšne druge izkušnje s tem, z vpeljavo take sodobne teme
v pouk naravoslovnih predmetov? Ni nujno samo pri fiziki, recimo, da ste pri
biologiji ali pri kemiji kaj aktualnega obravnavali.
B: Ja tudi se včasih pogovarjamo, pač o večih stvareh.
A: Se vam zdi, da je ta šolska fizika oz. šolski naravoslovni premeti, da so
preveč, da obravnavate stvari, ki so nekoliko zastarele?
B: Da.
A: Še kakšen komentar, bi želeli še karkoli povedati glede na to učno temo
oz. na sam pouk naravoslovnih predmetov v srednji šoli?
B: Meni se je zdelo zelo zanimivo, da bi lahko to večkrat delali.

Transkript D2

TD2
TD2
TD2

1
2
3

TD2
TD2

4
5

TD2

6

TD2

7

TD2
TD2

8
9

TD2
TD2
TD2

10
11
12

TD2
TD2

13
14

A: Zakaj ste za srednjo šolo izbrali gimnazijo?
B: Zato, ker sem že od začetka želela študirati medicino.
A: Kakšni pa so vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja? Se
pravi v osnovni šoli in srednji šoli. Ali so bile kje težave? Ali je bilo kje kaj
posebej dobrega, npr. pri biologiji, kemiji, fiziki?
B: Ne, nisem imela nikoli težav, ker mi gre v tej naravoslovni smeri najbolje.
A: Ali se vam zdi, da ima pri naravoslovnih predmetih pomembno vlogo
učitelj, da zna pritegniti dijake? Ali pa pri vas ne igra bistvene vloge, ker ste
že sami toliko motivirani, da se jih radi učite?
B: Ja, še vedno igra vlogo učitelj. Ker je pomembno, da ti nekdo to dobro
razloži. Ni samo dovolj, da si talent za to, moraš še slišati razlago, da veš, za
kaj se gre.
A: Kakšni pa imate vi izkušnje z vašimi učitelji? Ali jim je to v veliki meri
uspelo, da so vam znali stvari približati?
B: Ja, v veliki meri jim je to uspelo.
A: Greva kar na vprašanja, ki so povezana z agregatnimi stanji in faznimi
prehodi. Morda se spomnite, katera agregatna stanja ste spoznali do sedaj?
B: Tekoče, plinasto, trdno, pa pač tekoče kristale smo imeli.
A: Morda lahko opišete ta agregatna stanja?
B: Plinasto stanje je, ko se ponavadi ne vidi in so molekule zelo hitro
gibljejo, trdno je neka snov, kjer so molekule zelo pri miru, se pravi se ne
premikajo in ponavadi lahko primemo tako stvar, če je pa plin, pa ne.
Tekoče je pa, da se snov premika, molekule se gibljejo.
A: Kaj pa tekoči kristali?
B: Tekoči kristali so med trdnim in tekočim agregatnim stanjem. Molekule so
še vedno urejene, vendar se tudi gibljejo.
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A: Kaj si pa vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Fazni prehod je nek prehod, pač verjetno ima vsaka stvar neke faze, meni
pomeni to neka sprememba.
A: Kaj pa, če rečemo, da je fazni prehod prehod iz enega agregatnega stanja
v drugega? Ali bi bilo to za vas podobno ali ne?
B: Ja, bi bilo podobno.
A: Kako lahko izzovemo prehod iz enega agregatnega stanja v drugega?
B: Ali s temperaturo ali z elektičnimi polji.
A: Kako pa po vašem mnenju poteka ta fazni prehod? Kaj vi opazite, oz.
kako je na nivoju delcev?
B: Na nivoju delcev se opazi tako, da se, če se segrevajo stvari, se delci
začnejo gibati, če je bila snov prej v trdnem stanju, npr. led, potem
...hmmm…
A: Kakšna pa je po vašem mnenju razlika med izhlapevanjem in
izparevanjem?
B: Za izparevanje je potrebna temperatura, pri izhlapevanjem pa snov sama
reagira, pri določeni temperaturi reagira in izhlapi.
A: Recimo, če imamo primer, doma sušite perilo. Ali tam voda izhlapeva ali
izpareva?
B: ....Verjetno izpareva, ker mora biti dovolj toplo.
A: Omenili ste tekoče kristale, ki je eno izmed agregatnih stanj. Ste morda
tudi že slišali za plazmo?
B: Sem.
A: Kdaj pa ste slišali za plazmo in kdaj za tekoče kristale?
B: Za plazmo že zelo nazaj, za tekoče kristali v srednji šoli.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni, kje jih uporabljamo, kje
se nahajajo?
B: Ja pomembni so po mojem, se dajo molekule urediti tako, kot sami
želimo, uporabljajo se pa v LCD-jih, v .... kalkulatorjih, pa tudi mi jih imamo
nekje v žlezah.
A: Kaj pa varilska očala, varilska maska?
B: Tudi tukaj se uporabljajo.
A: Morda veste, kateri fazni prehod je značilen za tekoče kristale?
B: Iz tekočekristalne faza v tekočo.
A: Morda lahko poveste, lahko opišete tekoče kristale, kako izgledajo?
B: Tekoči kristali, to je tekočina, ki ima podolgovate molekule in pa te
molekule se lahko ureja.
A: Ali ste morda slišali za pojem bistrišče?
B: Ja, to je temperatura, pri kateri se dajo molekule urejati.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov pa so pomembne? Če jih lahko naštejete
ali pa opišete.
B: To, da se lahko urejajo, da so pač, da dvojno lomijo ..
A: Na katere načine pa menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: Urejamo jih lahko, snov mora imeti neke vdolbine, da se v te vdolbine te
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molekule pač razporedijo.
A: V bistvu, da mehansko, da morate nekaj podrgnniti ali pa spremeniti. Kaj
pa z el. poljem?
B: Z el. poljem, pač so na eni strani molekule, na eni strani pozitivne, na
drugi negativne in potem se obrnejo negativne proti pozitvnemu polju in
obratno.
A: Katere eksperimente ste pa naredili?
B: Naredili smo z laserjem, pa...
A: Ali ste z polarizatorji tudi kaj naredili?
B: Smo, ja.
A: Kaj pa so to polarizatorji?
B: Polarizatorji so naprave, ki nepolarizirano valovanje polarizirajo.
A: Ali lahko prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo.
B: Da.
A: V katerem primeru, kaj moramo dati vmes, da jo prepuščata?
B: Vmes moramo dati tekoči kristal.
A: Kako pa imenujemo to lastnost tekočih kristalov?
B: Ne vem.
A: Ali ste morda slišali za optično anizotropne snovi?
B: Ne, nisem.
A: Kaj pa za pojem anizotropija?
B: Ja.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod tem pojmom?
B: Pod tem pojmom si predstavljam, kot snov, ki iz različnih smeri različno,
recimo kot zložena drva, ko pač pogledaš iz ene strani, so vse enake oblike.
Ko jih pogledaš s sprednje strani, so okrogle, ko jih pa s strani, pa so
podolgovate.
A: Morda znate razložiti delovanje tekočekristalnega prikazalnika?
B: Iz ene strani prihaja svetloba, potem polarizator, ki to svetlobo prepušča,
pač jo polarizira, nato so elektrode razporejene, temu sledi tekoči kristal, nato
spet te elektrode, da to molekule tekočih kristalov uredijo, nato je analizator,
ki to prepusti in pa potem so filtri.
A: Se pravi, kadar nimamo električnega polje, ali to prepušča svetlobo ali ne?
B: Prepušča.
A: Kadar pa imamo električno polje?
B: Ne prepušča.
A: Ali so se vam aktivnosti pri obravnavi te teme zdele zanimive, kaj vam je
bilo všeč, kaj bi vi naredili drugače, kako bi ocenili samo obravnavo te teme,
kakšen časovni okvir bi vi predpisali aktivnostim?
B: Jaz ne bi nič spreminjala, ker je bilo tako v redu, ker nam je to profesor
dobro to razložil, tudi poskusi so bili dobri, ker za večino ljudi je dobro, da
vidi. Mi bi bilo pa dobro, če bi bila še kakšna ura več. Mi smo imeli recimo
3.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
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9.4.5.3

so trenutno aktualne?
B: Ja, ker dandanes je pomembno, da gremo z družbo, ker se družba razvija,
je pomembno, da se tudi mi.
A: Ali je morda kakšna tema, o kateri bi vi radi želeli več vedeti?
Naravoslovna, lahko tudi fizikalna.
B: Meni je zelo zanimiva astronomija.
A: Zakaj pa?
B: Ker o tem pač, zanima me.
A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo sodobnih tem v pouk
naravoslovnih predmetov?
B: Niti ne.
A: Pa si želite tega več?
B: Ja, ker pač me bolj zanima, kaj je danes, ne kaj je bilo, rajši bi novejše
snovi.
A: Še kakšen komentar na te ure v povezavi s tekočimi kristali, na
eksperimente?
B: Ti poskusi so bili dobro prikazani, da smo jih razumeli in snov nam je bila
zelo dobro razložena.

Transkript D3

TD3

1

TD3

2

TD3

3

TD3

4

TD3

5

TD3

6

TD3
TD3
TD3
TD3
TD3

7
8
9
10
11

A: Malo povejte, zakaj ste za srednjo šolo izbrali gimnazijo, kaj si želite
študirati, zakaj?
B: Čisto iskreno sem si gimnazijo izbrala zato, ker nisem vedela, kaj bom šla
študirat, da bi lahko imela več možnosti za izbiro na faksu. Pa še sedaj ne
vem, kaj bom šla študirat. Nekaj družboslovnega…
A: Kakšni pa so vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja? Če
malo pomislite na osnovno šolo, pa na srednjo šolo. Kemija, fizika, biologija.
B: Že od osnovne šole so mi naravoslovni predmeti všeč, najbolj biologija,
kemija.
A: Kakšna pa se vam zdi vloga učitelja oz. učiteljice pri tem? Ali vam je
znala snov podati na način, da vam jo je približala, ali vas je pač je
naravoslovje že v splošnem zanimalo?
B: V OŠ mi ti profesorji niso približali naravoslovja, sedaj v SŠ so mi zelo,
npr. kemija mi je sedaj šele v srednji šoli postala bolj zanimiva, zaradi
profesorice in snovi. Bolj jo sedaj razumem.
A: Kako pa vam gre pri teh predmetih, pri kemiji, biologiji, fiziki?
B: Pri biologiji, kemiji v redu, fizika pa bolj tako.
A: Katera agregatna stanja ste do sedaj spoznali, če jih naštejete in še opišete.
B: Trdno stanje, tekoče, plinasto, potem še tekoče kristale.
A: Če jih lahko opišete?
151

TD3

12

TD3
TD3
TD3
TD3
TD3
TD3
TD3
TD3
TD3

13
14
15
16
17
18
19
20
21

TD3
TD3
TD3
TD3
TD3

22
23
24
25
26

TD3
TD3
TD3
TD3
TD3

27
28
29
30
31

TD3
TD3

32
33

TD3
TD3

34
35

TD3
TD3

36
37

TD3

38

TD3
TD3

39
40

TD3
TD3
TD3
TD3

41
42
43
44

B: Pri plinastem stanju so molekule, se prosto gibljejo po prostoru, se pravi
nekaj nevidnega, pri trdnem stanju so molekule trdno povezane, pri vodi led,
pri tekočem stanju se molekule bolj prosto gibljejo. Pri tekočih kristalih je to
bolj gosta tekočina.
A: Kako pa si na nivoju delcev predstavljate tekoče kristale?
B: Ja, da so to pač take molekule, podolgovate molekule, urejene v tekočini.
A: Kaj si vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Prehod iz nekega agregatnega stanja v drugo agregatno stanje.
A: Kako pa lahko izzovemo prehod iz enega agregatnega stanja v drugo?
B: Npr. s spremembo temperature.
A: Kako pa si vi predstavljate, da poteka ta fazni prehod?
B: Ja, da se molekule urejajo, ne vem...
A: Kaj vi naredite, ko stvar segrejete, kaj se zgodi, kaj se dogaja z
molekulami?
B: ...
A: Kaj pa si vi predstavljate pod pojmom izhlapevanje?
B: ....
A: Lahko poveste na primeru.
B: Ja, npr. če grem, npr. pri vodi, ko je v tekočem stanju, ko segrevamo, so
neki hlapi.
A: Kaj pa je to izparevanje?
B: Izparevanje je, ko voda vre, mislim da…ko voda vre.
A: Kakšna je razlika med izparevanjem in izhlapevanjem?
B: Ne vem.
A: Primer. Vi perete perilo in ga obesite na vrt, ali voda izpareva ali
izhlapeva?
B: Ne vem.
A: Omenili ste že tekoče kristale kot primer nekega dodatnega agregatnega
stanja, se pravi, v srednji šoli ste prvič slišali za to?
B: Da.
A: Kaj pa plazma, to je prevladujoče agregatno stanje v vesolju, kdaj ste za
to prvič slišali zanjo?
B: Po televiziji.
A: Sedaj pa greva na polarizacijo in tekoče kristale. Najprej mogoče, da mi
poveste, če se spomnite, kaj so to polarizatorji?
B: Polarizatorji so nek pripomoček, ko polarizira nepolarizirano valovanje, se
pravi, da pač....
A: Kaj pa to pomeni, da polarizira nepolarizirano valovanje?
B: Pri polariziranem valovanju mi vemo smer nihanja, pri nepolariziranem
valovanju pa ne poznamo smeri nihanja valovalnega sredstva. Npr. svetlobe.
A: Kaj pa je to polarizacija svetlobe?
B: Pač, da vemo njeno smer, pač valovanja.
A: Ali lahko prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo?
B: Ne.
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A: Kaj pa če damo vmes kakšno posebno snov, jo lahko?
B: Ja npr. če damo tekoče kristale, potem prepuščata svetlobo.
A: Zakaj pa se to zgodi?
B: Ker pač se te molekule v tekočih kristalih, se tako uredijo in pač se prav
zasukajo in potem gre skozi svetloba.
A: Ali znate mogoče razložiti delovanje tekočekristalnega prikazalnika oz.
LCD-ja?
B: Ja, najprej je vir svetlobe, potem je polarizator, potem je elektroda, ki
usmerja tekoče kristale, potem so tekoči kristali, potem so elektrode, potem
je analizator in potem so filtri.
A: Potem, če imamo brez filtrov in imamo vključeno električno polje, kakšen
zaslon vidimo?
B: ....
A:Temen ali svetel?
B: Temen.
A: Če pa nimamo električnega polja, je pa…
B: Je pa svetel.
A: Morda veste, kako izgledajo tekoči kristali, zakaj so pomembni, kje jih
uporabljamo, kje se nahajajo?
B: Uporabljamo jih pač v LCD zaslonih in pa telefonih, na računalnikih.
A: Ali še kje drugje, če se spomnite?
B: Kalkulatorjih.
A: Kaj pa v naravi?
B: V naravi, mislim, da se nahajajo v živih bitjih, nekaj v celicah.
A: Kateri fazni prehod pa je značilen za tekoče kristale?
B: Bistrišče, ko prehaja iz tekočekristalne faze v tekoče stanje, ko segrevamo.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov so po vašem mnenju pomembne?
B: Dvolomnost in pa…
A:. Še kakšne?
B: ....
A: Omenili ste, da so v LCD-jih elektrode? Ali so električne lastnosti
pomembne?
B: Ja.
A: Kaj pa naredite z električnim poljem?
B: ....
A: Na kaj vplivate? Ali na ta način urejate molekule tekočih kristalov?
B: Ja. Pač obračajo se. Če je pod višjo napetostjo.
A: Ali lahko še na kakšen način urejate molekule tekočih kristalov?
B: Ja, mislim, da s tistimi razami na stekelcu, ko se ureja v take enote.
A: Katerih poskusov, ki ste jih naredili v zvezi s tekočimi kristali, se
spomnite?
B: Z laserji smo delali, pa z barvnimim filtri, pa z belo svetlobo.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov pa ste pokazali s poskusom, ko ste
svetili na klinasto tekočekristalno celico z laserjem?
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B: Ne vem.
A: Kaj se pa je zgodilo s tem curkom, ko ste posvetili na tekočekristalno
celico?
B: Z belo svetlobo smo dobili različne barve, potem smo pa različne filtre
delali ali smo izločali barve ven iz te mavrice.
A: Ali so se vam aktivnosti pri obravnavi te teme zanimive?
B: So se mi, bolj kot ponavadi, ker je bilo bolj moderno.
A: Ali bi vi naredili kaj drugače? Mogoče vam pa kaj ni bilo preveč všeč?
B: Mogoče, da bi bila kakšna ura več. Da bi bilo dlje.
A: Koliko časa pa ste namenili temu? Tri ure, štiri.
B: Se pa ne spomnim. Mislim, da smo imeli ene 2 tedna, ne spomnim se,
koliko je bilo vse skupaj. 2 uri sta bili, še več je bilo.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
so trenutno aktualne?
B: Ja.
A: Zakaj pa?
B: Ker je to v moderni tehnologiji, pa pač vedno so neka nova odkritja, neki
novi izumi. Po moje je pomembno, ker živimo s tem.
A: Ali vas na splošno delovanje naprav zanima?
B: Ja, mislim, da me.
A: O kateri temi pa bi vi želeli vedeti več, pa zakaj? Lahko je fizikalna,
naravoslovna.
B: Nova tehnologija.
A: Zakaj pa ?
B: Ker je to neka prihodnost, zanima me, kako to deluje.
A: Ali imate še kakšne izkušnje z vpeljavo kake sodobne teme v pouk
naravoslovnih predmetov? Ali je bila to prva izkušnja, ali ste že kje drugje
kaj takega obravnavali?
B: Ja, o nano delcih, je bila predstavitev enega dijaka.
A: Ali si tega še želite?
B: Seveda.
A: Še kakšen komentar, še karkoli želite povedati na to temo, ali na samo
delo pri pouku?
B: Ne. Bilo je fino in da priporočam za naslednja leta.
A: Najlepša hvala.
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A: Malo povejte, zakaj ste za srednjo šolo izbrali gimnazijo, kaj si želite
študirati, zakaj?
B: V bistvu najprej nisem vedela, kam bi šla še naprej.
A: Ali pa se vam sedaj že kaj kaže, ali boste šli v bolj družboslovje ali
naravoslovje?
B: Nisem še čisto prepričana ampak naravoslovje.
A: Kaj pa?
B: Nekaj v zvezi z biologijo in živalmi.
A: Kakšni pa so vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja? Če
se spomnite malo osnovne šole, kako je bilo, kako je sedaj v srednji šoli, če
malo pokomentirate?
B: Ja, v bistvu me je v OŠ bolj zanimalo družboslovje kot pa naravoslovje,
sedaj pa naravoslovje.
A: Pa se vam zdi, da učitelj s svojim delom vpliva na to, da vas stvar še bolj
zanima?
B: Ja to je tudi. Ker v bistvu na nek način, če je dober učitelj, je pomembno.
A: Koliko izkušenj pa imate z dobrimi učitelji?
E: V bistvu sem že v osnovni šoli imela za naravoslovne predmete dobre
učitelje, zdajle pa isto.
A: Kako pa vam gre pri teh predmetih?
B: Pri naravoslovnih predmetih imam že celo šolanje najboljše ocene,
posebej pri biologiji.
A: Greva na naslednji sklop vprašanj. Katera agregatna stanja ste spoznali do
sedaj, pa če jih lahko opišete?
B: Do sedaj smo imeli trdnine, kapljevine, pline in še tekoče kristale.
A: Ali jih lahko opišete?
B: V plinastemu stanju so molekule bolj gibljive, v kapljevini so že malo
manj gibljive, v trdnem agregatnem stanju pa so v bistvu trdno skupaj. Pri
tekočih kristalih pa so nekje med trdnim in tekočim.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Ne vem.
A: Kako pa bi vi poimenovali prehod iz enega agregatnega stanja v drugega?
B: ....
A: Ali bi bil po vašem mnenju fazni prehod ustrezen izraz ali ne?
B: Ja.
A: Kako pa po vašem mnenju poteka prehod iz enega agregatnega stanja v
drugo.
B: Ja… npr. s segrevanjem.
A: Kako pa si vi predstavljate, da poteka fazni prehod na nivoju delcev?
B: ....
A: Kaj pa, če vi recimo trdno snov segrevate, kaj se potem dogaja z delci?
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B: Delci se začnejo gibati in grejo bolj narazen in pač postanejo tekočina ali
pa plin.
A: Kako pa vi navzven opazite, da poteka prehod iz enega agregatnega stanja
v drugega?
B: S spremembo oblike snovi.
A: Na katerem primeru bi vi znali razložiti te prehode?
B: Na primeru vode.
A: Kakšna pa je razlika med izhlapevanjem in izparevanjem? Kdaj bi rekli,
da je voda izhlapela?
B: Ja npr. izhlapevanje, dlje časa se rabi, da bi voda izhlapela.
A: Recimo perilo obesite na vrtu, ali voda izpari ali izhlapi?
B: Izhlapi.
A: Kdaj pa voda izpari?
B: Če to še dodatno pospešimo, ne vem, ko zvišamo temperaturo.
A: Recimo vi, ko doma kuhate, ali voda izhlapeva iz lonca ali izpareva ali
oboje?
B: Oboje, čeprav več izpareva.
A: Omenili ste, da so tekoči kristali primer agregatnega stanja, se pravi za
njih ste prvič slišali sedaj v SŠ?
B: Ja, sedaj, 14 dni nazaj.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni, kje jih uporabljamo, kje
se nahajajo?
B: Pomembni so predvsem pri novejši tehnologiji, uporabljamo pa jih pri
ekranih...
A: Kaj pa recimo pri očalih, ki se morajo zelo hitro zatemniti?
B: Tudi.
A: Kaj pa so morda tudi v živih bitjih?
B: Da.
A: Kako pa izgleda tekoči kristal oz. snov v tekočekristalnem stanju?
B: Delci so gibljivi, molekule so podolgovate, ovalne oblike.
A: Kaj pa je to bistrišče?
B: Tekoči kristal se spremeni v tekočino.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov pa so pomembne?
B: ...
A: No, če vas spomnim, katere poskuse ste naredili pri obravnavi teme tekoči
kristali?
B: Dvojni lom.
A: Se pravi dvolomnost. Kaj pa ste delali pri tem poskusu, če se morda
spomnite?
B: Ja pokazali smo, kako se svetloba lomi in potem na drugi strani prideta
ven 2 svetlobna curka.
A: Kako pa sta ta 2 curka polarizirana?
B: Obratno.
A: Kaj pa je to polarizacija? Kaj to pomeni?
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B: Da je svetloba določena, usmerjena, v bistvu valovanje, da mu
spremenimo smer.
A: Ali to kaj specifično? Električno polje, magnetno polje, smer širjenja.
B: Smer širjenja.
A: Kaj pa je to polarizator? Kaj si vi predstavljate, da naredi polarizator?
B: Npr., če je valovanje razširjeno v vse smeri, potem le določeno valovanje
prepusti.
A: Do sedaj sva ugotovili, da je pomembna lastnost tekočih kristalov
dvolomnost, pa pomembne so tudi barve. Ali ste morda uspeli narediti
kakšen poskus povezan z barvami?
B: Ja, smo.
A: Kaj pa ste naredili?
B: Odvisno, kako je polarizirano dno in odvisno je potem kakšna barva bo šla
skozi.
A: Ali sistem 2 prekrižanih polarizatorjev prepušča svetlobo ali ne?
B: Ne.
A: Kdaj pa lahko sistem 2 prekrižanih polarizatorjev prepušča svetlobo?
B: Če imamo vmes tekoče kristale.
A: Ali ste morda slišali za optično anizotropne snovi?
B: Ja. To so take posebne snovi, ki prepuščajo svetlobo tudi, če imamo 2
prekrižana polarizatorja in vmes optično anizotropno snov.
A: Na katere načine pa menite, da lahko urejamo tekoče kristale?
B: Z napetostjo.
A: Ali še na kakšen način? Čisto preprost.
B: Ko na stekelcu naredimo take praskice in se notri razporedijo.
A: Sedaj sva omenili še eno lastnost tekočih kristalov, ki je pomembna, da na
molekule tekočih kristalov vplivamo z el. poljem. Ali bi morda znali razložiti
delovanje tekočekristalnega prikazalnika oz. LCD-ja?
B: Več polarizatorjev je, vmes so tekoči kristali, ki jih s pomočjo napetosti
obračamo, s tem v bistvu povzročimo, ali gre skozi svetloba ali pa ne.
Odvisno od tega, če spustimo el. tok in če hočemo barvno sliko, ali pa da ne
dela. Če hočemo imeti barvno, moramo združiti tri barvne filtre in potem
prepuščamo čez te barvne filtre svetlobo, glede na to dobimo različne barve.
A: Če malo pokomentirate aktivnosti, ki ste jih imeli v okviru učne teme
tekoči kristali?
B: Meni je bilo zelo všeč, ker… predvsem iz tega razloga, ker drugače v OŠ
in v SŠ ni nobenih tem, ki bi nas pritegnile in ni nič o današnji tehnologiji,
zaradi tega mi je bilo všeč, pa tudi zelo zanimiva snov je.
A: Kaj pa bi vi naredili drugače? Je bila kakšna stvar, ki bi jo vi želeli
dopolniti, je kakšna stvar, ki bi jo vi drugače povedali oz. prikazali?
B: Ne, vse je bilo dobro predstavljeno.
A: Omenili ste, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki so trenutno
aktualne. Ali bi še kakšen komentar podali na to, zakaj?
B: Zanima me tehnologija današnjega časa, ker nobeden se ne zaveda, koliko
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je dejansko fizike v tej tehnologiji.
91 A: Ali se vam zdi, da je šolska fizika nekoliko zastarela?
92 B: Ja, v bistvu glede tega se meni zdi, da je.
93 A: Se pravi, da bi vi namesto, da bi 1 mesec obravnavali sile, raje
obravnavali kakšne novejše naprave?
94 B: Ja, meni bi bilo všeč, da bi bilo še malo tega.
95 A: Ali je kakšna tema, ki se je sedaj trenutno spomnite, o kateri bi želeli
vedeti več, pa zakaj?
96 B: Ne vem.
97 A: Ali imate še kakšne izkušnje z vpeljavo take sodobne teme v pouk
naravoslovnih predmetov?
98 B: Ja, v bistvu smo imeli kemijo in fiziko skupaj, pa pri biologiji ekologijo.
Pa nanotehnologijo.
99 A: Še kakšen komentar, še karkoli želite povedati?
100 B: Da bi bilo lahko več takih stvari, da bi nekaj novejšega.
101 A: Ali fizika vam je zelo všeč?
102 B: Ja.
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A: Malo povejte, zakaj ste za srednjo šolo izbrali gimnazijo, kaj si želite
študirati, zakaj?
B: Nisem vedel, kam bi šel še naprej. Nekaj v zvezi z glasbo bom šel.
A: Zdaj pa mi malo povejte, kakšni so vaši spomini na naravoslovne
predmete tekom šolanja? Osnovna šola, srednja šola.
B: Mene ne zanima fizika, samo pač v bistvu…vsaj nekatere stvari pri fiziki
me zanimajo.
A: Kakšne pa imate spomine na OŠ fiziko, kemijo biologijo? Pa sedajle v
srednji šoli, če lahko malo pokomentirate?
B: V OŠ mi ni bilo ne vem kaj, prej mi ni bilo treba toliko delati,zdaj pa bom
moral malo več narediti.
A: Pa se vam zdi vloga učitelja pomembna? Se pravi, če on zna stvar
razložiti?
B: Ja.
A: Pa se vam zdi, da imate take učitelje, ki vas spodbudijo k razmišljanju?
B: Ja.
A: Kako pa vam gre pri naravoslovnih predmetih, če lahko opišete?
B: Srednje.
A: Lahko naštejete agregatna stanja, ki ste jih spoznali do sedaj, pa jih na
kratko opišete.
B: Trdno, tekoče, tekoči kristal, plinasto. Trdno je, da se molekule ne
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premikajo, tekoče, se molekule premikajo bolj, v plinastem pa se že prosto
gibljejo. Tekočekristalno pa je nekaj vmes.
A: Kako je videti snov v posameznem agregatnem stanju? Vi ste sedaj to na
nivoju delcev opisali.
B: Primer voda, trdno je led, tekočina je voda, plin pa je vodna para, vodni
hlapi.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Spreminjanje, npr. iz trdnega stanja v tekoče ali v tekočekristalno.
A: Kako pa lahko izzovemo prehod iz enega agregatnega stanja v drugo
agregatno stanje?
B: S spreminjanjem temperature.
A: Kako pa po vašem mnenju poteka fazni prehod? Na nivoju delcev. Če
lahko opišete.
B: Začnejo se hitreje gibati, spreminjati.
A: Kako pa vi na makroskopskem nivoju opazite, da poteka fazni prehod?
Kaj vi opazite pri faznem prehodu?
B: Spremembo agregatnega stanja.
A: Kakšna pa je po vašem mnenju razlika med izhlapevanjem in
izparevanjem?
B: Izparevanje, ko pri višji temperaturi, ko nastane para. Izhlapevanje, ko
vre.
A: Kaj pa na nivoju delcev? Kako bi vi razložili proces izhlapevanja in
izparevanja?
B: Ne vem.
A: Kdaj pa ste prvič slišali za tekoče kristale?
B: Ko so prišli ven LCD-ji.
A: Ali to je bilo sedaj v srednji šoli, osnovni šoli?
B: V osnovni.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni, kje jih uporabljamo, kje
se nahajajo?
B: Nahajajo se v membranah živih bitij, v ekranih, televizorjih, LCD-jih.
A: Kaj pa so to sploh tekoči kristali?
B: Stvar, ki je med trdnim in tekočim agregatnim stanjem.
A: Ali je to kaj eksotičnega, ali menite, da je to pogosto stanje?
B: Če se v naravi pojavlja, je po moje pogost pojav.
A: Kateri fazni prehod pa je značilen za tekoče kristale?
B: Iz trdnega, no tekočega…
A: Ali lahko poveste, kaj je bistrišče?
B: Ja, recimo, ko je trdno agregatno stanje, se segreva pride do take meje, da
bi postalo tekoče, malo manj, nastanejo tekoči kristali.
A: Kako pa je videti snov v tekočekristalnem stanju?
B: Taka… se premika, vendar je še nekako trdna.
A: Ali ste vi videli, kako dejansko izgleda tekoči kristal?
B: Pokazal nam je profesor.
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A: Na kaj vas je snov spominjala?
B: Ne vem, tekoči žele.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov pa so pomembne?
B: Da se premikajo, da so urejeni.
A: Ali ste morda omenili pomembno lastnost tekočih kristalov, ki ji pravimo
dvolomnost?
B: Ja.
A: Kateri poskus ste naredili?
B: Pač z laserjem smo svetili skozi tekoči kristal in sta se videli 2 piki. Ko
smo odstranili tekoči kristal, pa samo ena.
A: Kako pa ste vi razložili ta pojav - dvolomnost?
B: Če je polarizirana snov ali pa ne…
A: Kaj je to polarizacija?
B: Da se da polarizatorja vmes in pride nepolarizirana svetloba, potem pa daš
polarizator in je polarizirana.
A: Kaj pa polarizator naredi?
B: Usmeri svetlobo.
A: Ali lahko prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo?
B: Ne.
A: Kaj pa, če postavite vmes kakšno posebno snov?
B: Če je vmes tekoči kristal.
A: Kako rečemo takim snovem?
B: ...
A: Ali ste že slišali za optično anizotropne snovi?
B: Ja.
A: Kakšne pa so te snovi?
B: Anizotropne so recimo, da v eno smer gre hitreje, v drugo smer pa ne gre
hitreje.
A: Ali ste to pokazali s kakšnim modelom?
B: Ja, neke deske smo imeli zložene.
A: Ali se spomnite še kakšnega poskusa, ki sta ga naredili v okviru tega
kursa?
B: ......
A: Ali ste med prekrižana polarizatorja dali tekoči kristal ali pa samolepilni
trak, da ste potem videli barve?
B: S samolepilnim trakom ne, s tekočim kristalom pa.
A: Na katere načine pa menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: Z magnetnim poljem….
A: Ali menite, da s tem ko podrgnemo, lahko uredimo molekule tekočih
kristalov?
B: Ja.
A: Morda znate razložiti delovanje tekočekristalnega prikazalnika?
B: Ja. Rabimo svetlobo, 2 polarizatorja, pa nagubano plast, da se lahko tekoči
kristali uredijo, plošče, ki se pač zasukajo, da lahko gre svetloba skozi, pa da
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se na drugi strani odbije.
A: In kadar imate vključeno električno polje, se zgodi kaj?
B: Črno je.
A: Kako pa dobimo barve?
B: Da en piksel razdelimo na 3, pa damo barvne filtre.
A: Ali lahko na podlagi povedanega povzamete, katere lastnosti tekočih
kristalov so pomembne?
B: ...
A: Ali je recimo to, da lahko na molekule tekočega kristala vplivate z
električnim poljem?
B: Ja, je pomembno.
A: Ali je to, da so tekoči kristali dvolomni, pomembno?
B: Tudi to.
A: Kaj pa barve?
B: Ja, barve nastanejo zaradi filtrov.
A: Sedaj pa če malo pokomentirate aktivnosti v okviru tega kursa tekoči
kristali, kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč, kako bi vi ocenili ta kurs?
B: Ja, meni so bile te aktivnosti zelo zanimive, čeprav je bilo bolj na hitro vse
skupaj, samo veliko boljše kot pa samo učna snov, ta snov mi je bila bolj
všeč.
A: Pa se vam zdi pomembno, da v okviru recimo fizike, obravnavate v šoli
tudi aktualne teme, da niso samo sile na klancu, enakomerno pospešeno
gibanje, ipd.?
B: Ja. Po moje to bolj zanima ljudi.
A: Zakaj pa?
B: Ja ne vem. Pač, da vejo, kaj imajo v monitorjih, da vedo, kako je
sestavljeno.
A: Ali je kakšna tema, ki se jo spomnite, o kateri bi vi želeli vedeti več, pa
zakaj?
B: Recimo kaj o vesolju.
A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo sodobnih tem v pouk
naravoslovnih predmetov?
B: Nikjer.
A: Se vam zdi, da je šolska fizika zastarela?
B: Fizika ni zastarela, samo ni fizika zame.
A: Vas moti, da je fizika matematika v drugi obliki?
B: Da.
A: Se pravi, vi bi raje, da bi z besedami razložili pojave?
B: S poskusi.
A: Hvala lepa.
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A: Morda za začetek poveste, zakaj ste se odločili za gimnazijo, ali morda že
veste, kaj boste študirali?
B: Na gimnazijo sem se vpisala, ker nisem vedela, katero smer bi šla, kaj
drugega kot gimnazija ni preostalo. Sedaj sem pa se odločila za družboslovje.
Angleščino, pa španščino bi šla naprej študirat.
A: Kakšni pa so kaj vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja?
Se pravi osnovna šola, srednja šola.
B: Ja, v bistvu nikoli nisem imela odpora, mi je bilo v redu. Tu pa tam,
kakšna stvar, ki je bila bolj zanimiva, če mi je bilo zanimivo, sem se naučila.
A: Kakšna pa se vam zdi pri tem vloga učitelja? Ali je učitelj odločilno
vplival na to, da vam je bila npr. fizika všeč ali ne?
B: Ja v bistvu je… tudi. Nekako se mi zdi, da če ima profesor v redu odnos
do predmeta, če ga zna dobro razložiti…
A: Kakšne pa so vaše dosedanje izkušnje s temi predmeti?
B: V redu.
A: Kako dobro pa vam gre pri teh predmetih? Ali ste tako v povprečju ali
vam gre odlično ali vam gre slabo?
B: Jaz bi rekla bolj v povprečju.
A: Najprej bi prosila, če lahko naštejete agregatna stanja snovi, pa jih na
kratko opišete?
B: Trdno, tekoči kristali, tekoče in pa plinasto. V trdnem so molekule trdno
skupaj, v tekočekristalnem stanju so v bistvu v linijah, v nekem redu
razporejene, ampak nihajo sem in tja, v tekočem so že malo ven iz teh linij, v
plinastem pa so pa že čisto razpršene.
A: Kako pa te stvari izgledajo, kako jih vidite? Kdaj pa rečemo snovi, da je v
tekočem agregatnem stanju?
B: Teče.
A: Kaj pa trdno?
B: Je pač, lahko tipaš.
A: Kaj pa plinasto?
B: Tega pa ponavadi ne vidimo.
A: Kaj si pa vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: To je takrat, ko neka snov preide iz enega agregatnega stanja v drugega.
A: Kako pa po vašem mnenju lahko izzovemo prehod iz enega agregatnega
stanja v drugega?
B: S kako reakcijo, s kakim segrevanjem, taljenjem.
A: Kako pa si vi predstavljate, da poteka fazni prehod? Kaj lahko vidite, pa
kaj se dogaja na nivoju delcev?
B: Delci gredo verjetno narazen, razporejajo se.
A: Zakaj pa gredo delci bolj narazen?
B: Verjetno zaradi kakšnih vplivov.
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A: Če stvar segrejete, kaj se z njo dogaja?
B: Tali se.
A: Ali imajo delci potem večjo energijo ali manjšo energijo?
B: Manjšo.
A: Kakšna pa je po vašem mnenju razlika med izhlapevanjem in
izparevanjem?
B: Ne vem.
A: Lahko poveste tudi primer.
B: Ja, v bistvu izparevanje lahko bolj vidimo kot ...
A: Vi doma, ko recimo kuhate, pa segrevate vodo v loncu, kaj se dogaja?
B: Voda izhlapeva.
A: Kaj pa perilo, ko ga obesite na vrtu? Voda izpareva ali izhlapeva?
B: Izhlapeva. Pa tam izpareva.
A: Morda poznate poleg tekočekristalnega, trdnega, tekočega in plinastega še
kakšno agregatno stanje?
B: Ne.
A: Ali ste že slišali za plazmo?
B: Ja.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod tem pojmom? Kaj je to?
B: Ne vem, po moje čisto podobno kot tekoči kristali.
A: Kdaj ste prvič slišali za tekoče kristale?
B: V srednji šoli, bolj podrobno.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni, kje jih uporabljamo, kje
se nahajajo?
B: V kakih napravah, televizorjih, pa kalkulatorjih, urah.
A: Ali so tudi v naravi?
B: Ja tudi, v bistvu so v vsaki snovi.
A: Kje pa v naravi?
B: Ja, tudi v živih bitjih.
A: Morda veste, kaj so tekoči kristali?
B: Ne.
A: Kako si predstavljate snov v tekočekristalnem stanju, kako izgleda snov v
tekoče kristalnem stanju?
B: Malo tekoče, kot nekakšna sluz izgleda.
A: Kateri fazni prehod pa je značilen za tekoče kristale?
B: ....
A: Ali ste kdaj slišali za bistrišče?
B: Ja.
A: Kaj pa je to?
B: To je, ko snov preide iz tekočekristalnega stanja v tekoče.
A: Katere lastnosti tekočih kristalov pa so pomembne, če jih lahko naštejete?
B: Dvolomnost.
A: S katerim poskusom pa ste jo pokazali?
B: Mislim, da smo to svetlobo čez filtre spustili, nisem prepričana.
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A: Ali ste morda z laserjem posvetili na tekočekristalno celico in ste na
zaslonu opazili dve piki?
B: Ja, smo ja.
A: Ali ste potem tudi preverili polarizacije curkov?
B: Ja tudi.
A: Kaj pa ste ugotovili?
B: Da je nepolariziran, temen postane.
A: S čim pa ste preverili, kako je polariziran posamezen curek?
B: S polarizatorjem.
A: Kaj pa so to polarizatorji?
B: To so v bistvu ...
A: Kako izgledajo?
B: V bistvu take plošče.
A: Kaj pa naredijo?
B: Svetlobo polarizirajo, valovanje.
A: Kaj pa to pomeni?
B: Da ga… Ne vem.
A: Ali morda to pomeni, da potem prepuščajo svetlobo v samo določeni
smeri ,ali pa svetlobo s samo določeno polarizacijo?
B: Ja.
A: Ali dva prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo?
B: Mislim, da ne.
A: Kaj pa, če daste med dva prekrižana polarizatorja optično anizotropno
snov? Ali potem pride do prepuščanja svetlobe ali ne?
B: Pride.
A: Primer optično anizotropne snovi pa je ...
B: ...Tekoči kristal.
A: Na katere načine menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: ...Ne bi vedela.
A: Ali lahko s tem, ko podrgnete po steklu uredite neko snov?
B: Ja.
A: Kaj naredite s tem, ko podrgnete po steklu?
B: V eno smer obrneš vse molekule.
A: Zakaj pa?
B: Da lažje prehaja potem skozi svetloba.
A: Ali lahko molekule tekočih kristalov urejamo z električnim poljem?
B: Ne vem.
A: Ali bi mogoče znali razložiti delovanje tekočekristalnega zaslona?
B: Najprej pride svetloba čez en polarizator, potem pri teh tekočih kristalih se
zasuka, potem so barvni filtri, ki so treh barv - moder, zelen, rdeč je, potem
pa vidimo barve.
A: Se pravi, če imamo mi vklopljeno električno polje, ali pride svetloba skozi
ali ne?
B: Ja.
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105 A: Kaj pa, če imamo izključeno električno polje, kaj se zgodi? Ali potem
taka celica prepušča svetlobo ali ne?
106 B: Verjetno jo tudi, samo…
107 A: Se pravi, če imamo izključeno električno polje?
108 B: Potem jo.
109 A: Kaj pa če imamo vključeno električno polje?
110 B: Potem tudi.
111 A: Morda ste pokazali še kakšen poskus s tekočimi kristali, ki je bil povezan
z barvami?
112 B: Ja, na projektorju smo pač imeli.
113 A: Kaj pa?
114 B: Ja pač s temi filtri, smo poskušali, kakšna barva pride ven.
115 A: Ali se spomnite še kakšnega eksperimenta, ki ga ste naredili, pa ga niste
omenili?
116 B: ....Ne.
117 A: Ali so se vam aktivnosti pri tem kursu o tekočih kristalih zdele zanimive?
118 B: Ja.
119 A: Kaj vam je bilo posebej všeč, kaj bi vi naredili drugače, kako?
120 B: Meni je bilo v bistvu zanimivo že zaradi tega, ker nam je s primeri
razložil.
121 A: Ali ste imeli dovolj časa za te aktivnosti, ali je bilo premalo časa?
122 B: Lahko bi imeli malo več časa.
123 A: Ali vas je potem zanimala ta snov?
124 B: Je, ja.
125 A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
so trenutno aktualne?
126 B: Ja.
127 A: Zakaj pa?
128 B: Da pač vidimo sploh, kaj mi v vsakdanjiku uporabljamo.
129 A: Ali se vam zdi, da je mogoče šolska fizika zastarela?
130 B: Lahko bi bilo malo več moderno.
131 A: Mislite snov, ki je bolj moderna, bolj aktualna?
132 B: Ja.
133 A: Kaj konkretno bi lahko bilo, če poveste kakšen konkreten primer? Kaj bi
si vi želeli?
134 B: Moderna tehnologija.
135 A: Ali se vam zdi, da je bilo to smiselno obravnavati, ali se vam zdi, da sedaj
približno veste, kaj so to LCD-ji, kako delujejo?
136 B: Ja, sigurno.
137 A: Omenili ste, da bi radi vedeli o novi tehnologij, še kakšna stvar, ki vam
pride na misel?
138 B: Sedajle se ne spomnim.
139 A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo sodobne teme v pouk?
Tukaj ste imeli primer tekočih kristalov pri fiziki.
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B: Nimam nič.
A: Pa bi si želeli imeti tega več?
B: Ja.
A: Bi še kaj drugega radi povedali, pa vas nisem vprašala?
B: Ne.
A: Potem pa bi se vam am rada zahvalila za sodelovanje.
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A: Zakaj ste se vpisali na gimnazijo, zakaj ne na npr. tehniško srednjo šolo?
B: Jaz sem se vpisal na gimnazijo, ker je mi šola zelo blizu. V OŠ sem imel
dober uspeh, mislim, bil sem odličen, tako da mi ni bil problem in ker se še
nisem odločil za poklic. Ne vem še za poklic.
A: Kaj pa želite študirati?
B: Se še nisem odločil. Razmišljam še.
A: V kateri smeri pa mogoče boste šli? Recimo naravoslovna, družboslovna?
B: Mislim, da ne bo naravoslovje.
A: Kakšni so pa vaši spomini glede naravoslovnih predmetov tekom šolanja?
Če se morda spomnite, kako je bilo v osnovni šoli, pri biologiji, kemiji,
fiziki, kako je sedaj v srednji šoli? Če malo opišete vaše spomine na
naravoslovne predmete tekom šolanja?
B: Mislim, da smo pri fiziki obravnavali bolj življenjske stvari, profesorica
nam je dajala tiste stvari, ki so nas zanimale, kar nam pridejo prav. Tako je
bilo pri fiziki, pri biologiji pa tudi. Pri kemiji - kemija je pač tak predmet, da
si ga je bolj težko predstavljati.
A: A potem niste imeli nič eksperimentalnega dela v osnovni šoli pri kemiji?
B: Smo ga imeli, vendar je pri kemiji tudi je malo težje razumeti samo
teorijo. Lažje je fiziko razumeti kot kemijo.
A: Kaj pa v srednji šoli. Prvi, drugi, tretji letnik ste že sedaj. A so tukaj
kakšne razlike?
B: Niso. Mislim, da se kar podobno dela kot v osnovni šoli.
A: Pa menite, da ima učitelj velik vpliv na to, ali vam en predmet približa in
vam nato postane predmet všeč ali ne?
B: Mislim, da ima kar velik vpliv. Če je učitelj dober, če dobro razlaga, če je
zanimiv, če so tudi eksperimenti zanimivi, je potem učencem tisti predmet
bolj zanimiv.
A: Kako pa vam gre pri naravoslovnih predmetih?
B: Pri kemiji ne najboljše, pri fiziki pa dobro.
A: Kaj pa pri biologiji?
B: Pri biologiji še kar gre.
A:Kaj pa ti predmeti so vam všeč ali ne?
B: Odvisno. Zdaj mi je najmanj všeč kemija, fizika in biologija pa sta kar v
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redu.
A: Zakaj pa vam kemija ni všeč?
B: Zaradi tega, ker je težje predstavljiva. Težje si to predstavljam kot pa
fiziko.
A: Katera agregatna stanja ste spoznali do sedaj? Lahko jih tudi opišete.
B: Spoznali smo tekoče, trdno in plinasto agregatno stanje, pa tudi tekoče
kristale sedaj v srednji šoli pri fiziki. Spoznali smo tudi prehajanje iz enega v
drugo agregatno stanje, s spremembo temperature, ampak mi za vsako snov,
prehod, povemo temperaturo, to pomeni, da snovi različno prehajajo. Ne
prehaja vsaka snov pri 0°C iz trdnega v tekoče in pri 100°C v plinasto iz
tekočega.
A: Ampak 0°C in 100°C veljata za katero snov?
B: Le za vodo.
A: Ali lahko opišete posamezno agregatno stanje na nivoju delcev, kako snov
izgleda?
B: Imamo plinasto stanje: snov se širi po prostoru, delci so prosto gibljivi,
plin - snov lahko vidimo ali pa ne, odvisno od lastnosti snovi, v trdnem stanju
je snov trdno skupaj, težko jo razbijemo na delce, pri tekoči pa se snov giblje,
ne po prostoru, vendar se preliva.
A: Kaj si predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B:Prehod iz enega agregatnega stanja v drugo agregatno stanje. Npr. iz
trdnega v tekoče, to je fazni prehod neko vmesno stanje.
A: Kako pa lahko izzovemo prehod iz enega agregatnega stanja v drugega,
kaj je potrebno za to?
B: Temperatura, sprememba temperature. Lahko segrevamo ali pa ohlajamo.
A: Kako pa si vi predstavljate, da poteka fazni prehod?
B: Prehod poteka tako… da se vezi pretrgajo… … Ko je snov v trdnem
stanju, so vezi močne, ko pa mi segrevamo, vezi oslabijo, zato se spremeni
agregatno stanje.
A: Kakšne pa je razlika med izhlapevanjem in izparevanjem? Kaj si
predstavljate pod posameznim pojmom?
B: Izparevanje je značilno bolj za vodo. Rečemo, da voda izpareva, druge
snovi pa izhlapevajo. Recimo plini. Za pline rečemo, da izhlapevajo, ne pa
izparevajo.
A: Recimo, ko obesite perilo na vrtu, ali voda iz perila izhlapeva ali
izpareva?
B: Izhlapeva, lahko pa tudi izpareva.
A: Kdaj pa po vašem mnenju voda izpareva?
B: Ko ji spreminjamo temperaturo, ko jo segrevamo, ko voda prehaja v
plinasto stanje, v paro.
A: Do katere temperature pa morate segreti vodo, da izpareva?
B: Približno do 100°C, pa čez.
A:Morda veste, kaj so tekoči kristali in kateri fazni prehod je značilen za
tekoče kristale?
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B: Tekoči kristali so snov, ki ima lastnosti tekočine in trdne snovi. Delci med
njimi niso čvrsto povezani, niso pa tudi nepovezani. Se pravi so…
A: Kateri fazni prehod pa je značilen za tekoče kristale? Ali je kaj
drugačnega kot pri vodi?
B: Pa ne …
A: Ali ste mogoče segrevali stekleničko tekočim kristalom? Kaj ste opazili?
B: Smo tudi segrevali.
A: Kakšen je bil tekoči kristal pri sobnih pogojih? Tisti, ki ste ga imeli.
B: V bolj trdnem stanju.
A:Kakšne barve pa je bil?
B:Mislim, da je bil rjavkaste barve.
A: Kaj pa potem, ko ste ga segrevali? Kaj se je zgodilo?
B: Pač…Mi smo… Opisovali smo optične lastnosti, se pravi dvolomnost, to
smo največ omenjali, segrevali smo kristal, pa smo vlekli laser čez njega, pri
segrevanju je prišlo do dvolomnosti, se pravi iz enega žarka so na drugi strani
prišla dva žarka. Eden redni in eden izredni. S tem smo videli to optično
lastnost.
A: Pa ste s polarizatorji kaj preverili, kako sta polarizirana ta dva curka, ta
dva žarka? Ste kaj sukali polarizatorje?
B: Tudi to smo uporabljali.
A: Kako pa sta bila polarizirana, če se morda spomnite?
B: Eden pravokotno na drugega.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni, kje jih uporabljamo, kje
se nahajajo?
B: Največ jih uporabljamo v različnih monitorjih, v računalnikih, v
televizijah, v teh majhnih računalnikih, digitalnih, se pravi za monitorje za
prikaz slike.
A: Ali se nahajajo še kje drugje, če se spomnite?
B: V… Lahko tudi v termometrih.
A: Še kaj drugega?
B: Mislim, da ne. To je najbolj razširjena uporaba.
A: Katere lastnosti pa so še pomembne poleg dvolomnosti? A se morda
spomnite? Ali ste delali še kakšen poskus?
B: Ne. Mislim, da nismo. Mislim, da smo delali samo dvolomnost.
A: Ali ste mogoče opazovali tekoči kristal pod mikroskopom?
B: Mislim, da smo. Mislim, da smo delali nekaj s selotejpom, spreminjanje
barve…
A: Aha, barve so tudi pomembna lastnost tekočih kristalov? Kam pa ste dali
celico oz. ali ste se igrali s polarizatorji?
B: Smo, različno smo jih obračali, da smo videli različne barve.
A: Kaj je to sploh polarizator, kaj naredi polarizator?
B: Skozi njega prehaja svetloba…
A: Ali lahko dva prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo? Kaj morate
dati vmes, da jo prepuščata?
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B: Lahko prepuščata svetlobo, ker sta pravokotna.
A: Kaj pa položite vmes?
B: …
A:Ali ste mogoče dali vmes selotejp ali pa tekoči kristal?
B: Dali smo selotejp, vmes pa steklo, potem smo pa dali 2,5 na eno in drugo
stran.
A: Kako pa imenujemo take snovi, če se mogoče spomnite imena? Eno tako
težko ime je bilo.
B: Androcitrofne?
A: Ali so električne lastnosti tekočih kristalov tudi pomembne za delovanje
LCD-jev?
B: Ja pa najbrž so, ker LCD tudi delujejo na elektriko.
A: Ali znate razložiti delovanje tekoče kristalnega prikazalnika? Kako bi to
enemu učencu pojasnili? Kaj bi mu povedali? Kako deluje LCD?
B: Ja ne vem …
A:Kakšna ideja? Ali se spomnite mogoče, kako je zgrajen, zakaj se molekule
tekočega kristala sukajo?
B: Pač sukanje molekul poteka zaradi električnega toka…
A: Kaj nam definira različna zasukanost molekul?
B:..
A: Koliko svetlobe pride skozi? Ali ne?
B: Svetloba gre skozi in imamo različne barve.
A: Ampak, zakaj pa imamo pri LCD-jih spredaj barvne filtre?
B: Ne vem.
A: Zakaj bi pa res imeli barvne filtre?
B: Aaaaa, joj, ne spomnim se tega.
A: Ali se morda spomnite, kako lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: Ja pač s temi nekimi pulzi.
A: Z električnimi? Kaj pa z drgnjenjem? Ste mogoče podrgnili celico in jo
pogledali pod mikroskopom?
B: Ja. Mislim, da smo.
A: Ali sem vas namučila?
B: Ja malo ste.
A: No, zdaj pa povejte, kako se vam je zdelo na teh laboratorijskih vajah? Ali
vam je bilo to zanimivo ali ni bilo? Kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo
všeč? Katere stvari bi vi naredili drugače?
B: Meni je bilo všeč, ker je bilo o tekočih kristalih, ker mislim, da se srečamo
tudi s tem vsak dan. Se pravi vsak dan gledamo v monitorje. Da bi lahko
znali vsaj nekaj o tem, kar se pa tiče profesorja, je tudi dobro podal navodila.
Se pravi začel s teorijo, ker mislim, da je pomembno, da najprej s tem
začnemo, potem pa to tudi praktično uporabljamo, pa preizkušamo.
A: Ali pa se vam zdi, da ste vsaj nekaj stvari razumeli, da so bile povedane
na dovolj razumljiv način? Ali je bila prezahtevna tema za vas srednješolce?
B: Mislim, da ni bila prezahtevna. To je odvisno od profesorja, na katerem
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nivoju nam to razloži potem.
A: Ali bi kakšne stvari naredili drugače? Drugače podali? Ali vam je bilo
všeč, da so bili mešani razlaga in demonstracijski poskusi, filmček?
B: Bilo mi je všeč, ker najprej smo spoznavali teorijo, potem smo sami
naredili poskus, potem pa smo to še videli na filmu. Se pravi, da smo združili
vse skupaj.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
so trenutno aktualne v raziskovalnih krogih? Taka tema so tudi tekoči
kristali.
B: Pa mislim, da je pomembno, morda bi se lahko kdaj večkrat vključili kako
tako stvar. Ker mislim, da tako več izvemo.
A: O kateri temi pa bi vi želeli vedeti več, s področja naravoslovja ali pa tudi
fizike?
B: Ne vem, recimo valovanje, kako delujejo radii, sateliti. To me bi recimo
zanimalo.
A: Zakaj pa? Imate kakšne izkušnje s tem oz. vas to na splošno zanima?
B: Ne, pač vprašam se recimo, kako to deluje, pa bi nam pomagalo v praksi.
A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo take sodobne teme v pouk
naravoslovnih predmetov?
B: Mislim, da smo pri biologiji dosti delali ekologijo, se pravi o zaščiti živali,
onesnaževanje okolja, kar je danes zelo aktualno tema.
A: Še karkoli bi radi povedali o tekočih kristalih, o fiziki? Kakšen komentar.
B: Mislim, da sem vse povedal, pa še to bi poudaril, da je fizika bolj
predstavljiva kot kemija.
A: Hvala lepa.
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A: Povejte mi, zakaj ste se vpisali na to srednjo šolo? Kaj želite postati, kaj
želite študirati?
B: Na to šolo sem se vpisala, ker takrat še nisem vedela, kaj želim postati,
nisem imela neke usmeritve, nisem vedela, kaj bi bila po poklicu, pa tudi
gimnazija je zelo blizu mojemu domu in mislim, da gimnazija daje neko
splošno široko znanje in bila je moja edina odločitev za srednjo šolo.
A: Kaj želite pa študirati, na katero fakulteto se nameravate vpisati?
B: Tja, kjer bo prevladovalo naravoslovje, ker imam tudi na maturi oba
naravoslovna predmeta, kemijo in biologijo. Mislim, da nekam v smeri
farmacije, medicine.
A: Kakšni so pa vaši spomini glede naravoslovnih predmetov tekom šolanja,
ali so bile kakšne razlike v srednji in osnovni šoli med temi predmeti,
učitelji?
B: V glavnem je bilo v OŠ vse lažje, ker se jaz nisem skoraj nič učila. Pri
biologiji smo imeli bolj naravovarstvene parke, ogrožene vrste itd., zdaj v SŠ
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pa je vse težje, moramo poznati celico, dihanje itd. Tako da se moram sedaj
bistveno več učiti. Pri fiziki se snov ponovi, ampak seveda na višji stopnji.
A: Ali so vam ti predmeti bili od nekdaj blizu? Ali pa je na to mogoče imel
vpliv učitelj/ica, da vam jih je dovolj približal/a? Ali so vam preprosto všeč?
B: Naravoslovni predmeti so mi bili všeč, vendar je imel velik vpliv pri tem
tudi učitelj, saj je učencem bolj zanimivo, če jim snov predstavi, kot pa če
samo bere s PowerPointa. To lahko tudi sami, če pa nam to nekdo
eksperimentalno in s svojimi besedami pove, pri teh 3 predmetih je tako, da
nam je dijakom stvar potem tudi bolj všeč.
A: Pri vseh predmetih vam gre dobro? Ali imate s katerim predmetom
težave?
B: Da, vse mi gre dobro, ker imam vse 5.
A: Katera agregatna stanja ste spoznali do sedaj? Morda jih lahko opišete.
B: Trdno, tekoče in plinasto. Prehod iz tekočega v plinasto je točka vrelišča.
Iz tekočega v trdno pri točki zamrznjenja oz. potem tališča, če je obratno.
A: Kako pa bi opisali snov v posameznem agregatnem stanju?
B: Trdno stanje: molekule so trdno skupaj in se ne gibljejo, tekoče agregatno
stanje: molekule so skupaj, vendar se gibljejo, plinasto agregatno stanje:
molekule so posamezno in se gibljejo v zraku.
A: Kako pa je videti snov v posameznem agregatnem stanju?
B: V plinastem stanju snovi ne vidimo, razen če je barven plin, pri tekočem
vidimo, da teče, pri trdnem lahko snov primemo v roke, nam ne polzi tako
kot npr. tekoča snov.
A: Kaj pa si predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: To je prehod iz tekočega v plinasto, ko se zgodi neka sprememba npr. ko
se iz tekočega v plinasto, iz trdnega v tekoče, ko se zrahljajo te vezi in se
molekule začnejo gibati.
A: Kako pa izzovemo prehod iz enega agregatnega stanja v drugega, s čim?
B: S spremembo temperature, npr. prehod iz tekočega v plinasto pri 100°C za
vodo…
A: Kakšne je razlika med izhlapevanjem in izparevanjem?
B: Izhlapevanje je iz vseh tistih tekočih površin in vemo, da ni vedno pri
100°C, izparevanje pa je, ko dobimo paro in je npr. voda pri 100°C.
A: Npr. če sušite perilo na vrtu, a voda iz perila pri tem izhlapeva ali
izpareva?
B: Izhlapi.
A: Morda poznate še kakšno agregatno stanje, ki ga niste obravnavali v OŠ?
B: …
A: Ali ste kdaj morda slišali za plazmo in za tekoče kristale?
B: Sem.
A: Morda veste, kaj so tekoči kristali?
B: Ja so snovi, ki jih… ki imajo lastnosti tekočine kot tudi kristalov, saj tudi
lahko tečejo, lahko pa tudi ne tečejo. So zelo pomembni zaradi njihovih
optičnih lastnosti in uporaba tudi …
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A: Ja, uporaba tudi…
B: Uporaba pač največ v LCD monitorjih, računalnikih, televiziji tudi
digitalnih računalih, lahko termometrih…
A: Kaj pa v prstanih razpoloženja, ki spreminjajo barvo glede na vaše
počutje?
B: Ja tudi tu. Pa …
A: Varilska očala?
B: Aha. Tudi, ja in čelade. Mislim, da so tudi v naravi… neki islandski nekaj
smo omenjali v šoli.
A: Islandski dvolomec.
A: Kateri fazni prehod pa je specifičen za tekoče kristale? Se morda spomnite
poskusa?
B: Ja, molekule so torej še vedno približno orientirane v isto smer, ampak se
malo že gibljejo in ta prehod …
A: A se morda?
B: Ne spomnim se…
A: Bistrišče?
B: Ja, ja…
A:Kaj pa je bistrišče, če lahko opišete?
B: Torej prehod iz trdnega v tekoče, ne še čisto tekoče stanje, ko molekule še
približno ohranijo orientacijo, ampak niso več tako z drugo ena ob drugi,
nimajo orientacije vse čisto v isto smer.
A: Se pravi, če se prav razumela, ste rekli, da prehod iz trdnega v tekoče
kristalno stanje imenujemo bistrenje? Ali sem narobe razumela?
B: Iz trdnega v tekočekristalno.
A: S katerimi eksperimenti ste prikazali pomembne lastnosti tekočih
kristalov na laboratorijskih vajah? Česa se spomnite?
B: Najprej smo prekrižali dva polarizatorja, in sicer tako da sta bila enako
orientirana in čez je prehajala svetloba, nato pa smo sukali za 90° enega,
svetloba več ni prehajala, razen ko smo vmes dali dali košček selotejpa, ki je
torej anizotropna snov in prepušča svetlobo. Potem smo pogledali tekoče
kristale pod mikroskopom, potem pa smo gledali orientiranost molekul in
tudi orientirali smo jih na nek način z drgnjenjem, mislim, da in jih
povezovali …
A: Kaj pa, ko ste …
B: Gledali smo ob steni dva curka svetlobe. Torej eden je bil reden, eden pa
izreden, s tem da smo pač sukali za 90° polarizator in enkrat videli enega,
enkrat drugega.
A: A tako je pri vseh snoveh?
B: Pri anizotropnih…
A: Zdaj pa, ko ste našteli vse te poskuse. Ali mogoče znate poimenovati te
lastnosti tekočih kristalov, ki so pomembne?
B: Torej dvolomnost, pa njihove barve, pa da jih lahko urejamo s pomočjo
električnega in magnetnega polja.
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A: Ali znate mogoče razložiti delovanje tekoče kristalnega zaslona? Kakšna
ideja?
B: Torej imamo žarek svetlobe, ki zadane ob eden polarizator oz. ob eno
plast in svetloba gre skozi in gre skozi barvne filtre, kjer so tri osnovne barve
- modra, zelena in rdeča in ko pridejo čez prvo plast, čez filter, zadenejo ob
drugi polarizator in ta polarizirana svetloba, ki gre čez te filtre in je
polarizirana. Če gledamo od daleč, vidimo sliko.
A: Ali imamo vmes zasukane tekočekristalne molekule, ali sem prav
razumela?
B: Ja.
A: S čim pa vplivamo na to, koliko so molekule zasukane?
B: Z električnim poljem.
A: Kakšna pa je razlika, če so molekule zelo zasukane ali pa malo zasukane?
Kaj opazite na izhodu? Kaj nam to definira?
B: Različne barve oziroma različno količino prepuščene svetlobe.
A: Kakšne so se vam zdele aktivnosti v povezavi s tekočimi kristali, kaj vam
je bilo všeč, katere stvari bi vi naredili drugače, kako bi ocenili sama
navodila za delo in koliko časa bi vi namenili laboratorijskim vajam?
B: Mislim, da so bile zelo zanimive, ker smo spoznali neko drugo stran
fizike, gledali smo tudi film, kjer smo videli tudi uporabo tekočih kristalov v
monitorjih, mislim, da smo gledali odseke oddaje Ugriznimo znanost in
videli, da so tudi na varilskih očalih prisotni tekoči kristali. Tudi prikaz teh
dveh curkov, ki je bil nazorno razložen s strani profesorja in laboranta in tudi
sami smo sukali polarizatorje in videli, kako prehaja svetloba …
A: Ali ste to sami delali s polarizatorji in samolepilnim trakom?
B: Da… Mislim, da nam je profesor dobro pač najprej podal malo teorije in
potem dal navodila za delo. Torej tako, kako se suka, kaj se dogaja s
svetlobo, tudi orientiranost molekul in prehode snovi smo pogledali in je bilo
tudi nazorno prikazano to in...
A: Ali bi vi kaj naredili drugače?
B: Pa mislim, da ne, ker je bilo vse lepo predstavljeno in je lepo potekalo.
Mogoče, če bi bila zbranost vseh učencev malo večja, bi bilo še malo boljše.
A: Kaj mislite s tem?
B: Ker eni so pač ...
A: Aha. Pa je bila vam ta tema zanimiva? Vam osebno?
B: Meni ja.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami,
ki so trenutno aktualne v raziskovalnih krogih? Recimo tekoči kristali so
trenutno zelo aktualni v znanstvenih krogih in uporabni v vsakdanjem
življenju. Se vam zdi pomembno, da se s tem tudi malo srečate v srednji šoli?
B: Ja, mislim, da je pomembno, da se vsaj malo s tem srečamo in spoznamo,
kaj se pač dogaja v sodobnosti, na področju fizike. Ker to npr. da spoznamo,
kako deluje monitor, vsaj neke osnove, da pridobimo, to je splošna
razgledanost in sicer ne vseh podrobnosti kot verjetno študenti, ampak da
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vsaj se v srednji že srečamo s tem.
A: O katerih naravoslovnih temah pa bi vi želeli vedeti več? Če imate kakšno
idejo zdajle…
B: Iz področja fizike?
A: Fizika oziroma naravoslovje.
B: Mogoče me zanima to epljenje atomskih jeder, ti poskusi v Cernu, pa ta
27 km velik krog, kako to oni sprožijo, kako se to deli, mogoče…
A: Ali vas je učitelj peljal v Cern?
B: Jaz nisem bila, mislim pa, da je ena skupina šla v Cern.
A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo sodobnih vsebin v pouk
naravoslovnih predmetov, poleg tekočih kristalov, če ste še kje delali kaj
podobnega?
B: ...
A: Kaj pa s kakim interdiscipinarnim poukom ste se že srečali? S temo, ki je
bila medpredmetno povezana? Recimo, da ste malo obravnavali fizikalen
vidik, pa biološki. Ali pa biološki pa kemijski?
B: Ja, nekaj smo. Pri kemiji in biologiji (lipide oz. polisaharide) in pač smo
povedali tudi, da glikogen oz. škrob sta rezerva pri človeku oziroma pri
rastlinah. In povedali smo tudi, da je prekomerna količina glukoze v urinu
nekako znak diabetesa že in nekako tako pri kemiji smo spoznavali te lipide,
maščobe, polisaharide in nekako povezali z biologijo.
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A: Zakaj ste se vpisali na gimnazijo in kaj boste študirali?
B: Za gimnazijo sem se odločil, ker sem imel dobre ocene, pa v smislu, da
bom šel kaj drugega študirat. Študirat pa bom verjetno šel novinarstvo, ker
me zanima delo z ljudmi in pač nastopanje v javnosti.
A: Kakšni pa so vaši spomini na naravoslovne predmete tekom šolanja? Od
OŠ pa tudi sedaj v SŠ?
B: Pa naravoslovni predmeti so mi šli še kar dobro, niso pa mi zelo zanimivi,
razumem pa jih kar.
A: Niso pa vam preveč zanimivi?
B: Ne, zanimivi mi pa niso.
A: Pa se vam zdi, da ima tukaj pomembno vlogo tudi učitelj?
B: Ne, po mojem mnenju ne. Ker v mojem razredu so vsi naravoslovci in
moja mati je učiteljica naravoslovja.
A: Pa tudi, če je bil učitelj za naravoslovne predmete zelo dober, vas to ni
pritegnilo?
B: Sedaj me kaka snov že zanima. Na splošno pa imam jaz rajši, da imam
možnosti in pri družboslovju imam možnosti za to, da si svoje mnenje
oblikuješ, pri naravoslovju pa so neke absolutne resnice, ki jih ne moreš
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ovreči. Meni je bolj všeč, da si lahko oblikuješ mnenje.
A: Kaj pa sedaj v srednji šoli? Kako se vam zdi? Komentirajte pouk fizike,
kemije, biologije.
B: Zanima me pri fiziki to… dosti poskusov delamo, pa mi je bolj zanimivo.
Ne vem.
A: Se pravi, da ni posebnosti? Kako pa vam gre pri naravoslovnih
predmetih?
B: Fiziko imam 4 letos, biologijo in kemijo tudi 4, matematiko pa 3.
A: Katera agregatna stanja poznate, pa če jih lahko opišete?
B: Trdno, tekoče in plinasto. Trdno je stanje, ko so delci razporejeni pravilno
in imajo svojo znano obliko, se ne gibljejo v prostoru, ampak so fiksno
postavljeni. Potem tekoče. Zavzamejo dno posode oz. posodo, v kateri so, se
ne gibljejo po celotnem prostoru, ampak samo po dnu. So pa malo manj
urejeno razporejeni. Tretje pa je plinasto stanje. To pomeni, da so delci bolj
svobodno razporejeni in zavzamejo celotni prostor.
A: Kaj pa si predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: To je trenutek, ko iz enega agregatnega stanja prehaja v drugo agregatnega
stanje.
A: Kako pa lahko izzovemo fazni prehod, kaj morate narediti, da pride do
faznega prehoda?
B: S segrevanjem ali pa ohlajanjem.
A: Katere fazne prehode pa poznamo?
B: Taljenje, izhlapevanje, kondenzacija.
A: Kako pa poteka fazni prehod? Kako si vi to predstavljate?
B: Ko pride do določene temperature, se delci ali začnejo oddaljevati ali pa
prihajati skupaj in se tako npr. če gredo v trdno stanje, se začnejo delci urejati
in vzpostavljati vezi, če pa gre v obratni smeri, pa se te vezi razrahljajo in
postanejo bolj prosto gibljivi.
A: Kakšna pa je razlika po vašem mnenju med izhlapevanjem in
izparevanjem?
B: Izhlapevanje je bolj povezano z vodo, izparevanje pa z....
A: Kdaj voda izpareva?
B: Ko zavreš, izparevanje je, ko zavre voda, ko pride do vrelišča, pri
izhlapevanje pa voda ne zavre, ampak se samo dviguje.
A:Recimo, da sušite perilo. Ali tam voda izpareva ali izhlapeva?
B: Izhlapeva.
A: Ali morda poznate še kakšno drugo agregatno stanje poleg teh, ki ste jih
našteli?
B: Tekoči kristali…ne vem, če je to agregatno stanje ali ni.
A: Morda veste, kaj so tekoči kristali? Kako bi jih opisali? Pa kateri fazni
prehod je značilen za tekoče kristale?
B: Tekoči kristali so snovi, ki imajo malo daljši fazni prostor oz. prehajajo iz
trdnega v tekoče stanje. Delci tekočih kristalov so vsi usmerjeni v isto smer,
vendar pa niso v trdnem stanju. Se pravi imajo nekaj energije, da se gibljejo v
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prostoru. Vendar so vsi še vedno usmerjeni v isto smer.
A: Kateri fazni prehod je značilen za tekoče kristale?
B: Iz trdnega v tekoče. Se pravi taljenje.
A: Ali ste kdaj slišali za bistrišče?
B: Bistrišče - točka med tekočim kristalom in tekočo snovjo. Točka prehoda.
A: Morda veste, zakaj so tekoči kristali pomembni?
B: Pomembni so...
A: Kje pa jih uporabljamo?
B: Računalniki, ekrani.
A: Ali se še kje drugje nahajajo?
B: Polarizatorji.
A: Morda veste, katere lastnosti tekočih kristalov so pomembne?
B: Da ne prepuščajo svetlobe. Prepuščajo jo samo v eno smer.
A: Še kakšna druga lastnost?
B: Ne vem.
A: A se spomnite eksperimentov, ki ste jih delali na laboratorijskih vajah? Če
jih lahko malo opišete.
B: Spomnim se, da smo delali, da se čez polarizatorje vidi svetloba, čez en
polarizator se vidi dvolomnost. Ko gre svetloba čez, ko smo dali 2
polarizatorja, se pravi, smo spremenili smer. Svetloba... se vidi nova barva.
Se barvno vidi čez lepilo.
A: Ali lahko prekrižana polarizatorja prepuščata svetlobo?
B: Če ni nič drugega vmes, ne moreta.
A: Kaj pa mora biti vmes, da prekrižana polarizatorja prepuščate svetlobo?
B: Taka snov, ki spremeni pravokotno valovanje svetlobe.
A: Kako pa rečemo takim snovem? Ali se spomnite imena mogoče?
B: Anizotropna snov.
A: Na katere načine pa menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: Tako, da jih segrevamo. Ko jih segrejemo, prepuščajo svetlobo. Iz
urejenega v manj urejenega.
A: Ali znate razložiti delovanje tekočekristalnega prikazalnika?
B: LCD ima piksel, to je točka na ekranu in ima tri barve in prikaže le eno od
teh. Enkrat kaže le rdečo, modro ali pa zeleno. Tako dobimo vse barve na
ekranu.
A: Zakaj pa imamo notri tekoče kristale?
B: Ker tekoči kristali v enih primerih prepuščajo svetlobo, v enih pa ne in s
tem barvo.
A: Torej vi mislite, da se to segreva in ohlaja?
B: Ne, ker se urejajo in razporejajo in tako prepuščajo barvo ali pa je ne.
A: Kaj se spremeni, da se uredijo drugače?
B: To pa ne vem.
A: Poznate še kakšno pomembno lastnost tekočih kristalov?
B: Ne poznam.
A: Ali ste mogoče opazovali tekoče kristale pod mikroskopom med
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prekrižanima polarizatorjema?
B: Ja, smo. Tekoči kristali so večbarvni. Vsi delci pri tekočih kristalih so
enako usmerjeni.
A: Kako pa povzročimo, da so skupki molekul usmerjeni v isto smer?
B: Ne vem.
A: Kakšne so se vam zdele aktivnosti, ki ste jih imeli v okviru teme tekoči
kristali? Kaj vam je bilo všeč, kaj vam ni bilo všeč? Kako bi ocenili sama
navodila? Če malo poveste o tem.
B: Meni osebno je to bilo všeč, ker sem se naučil veliko novega in prej sem
znal teorijo, pa o LCD monitorjih. Bilo mi je zanimivo, ker sem videl, kako
to deluje. Ne vem, če bi kaj spremenil. Ni bilo težko, ker smo večino stvari
razumeli.
A: Kje pa ste imeli največ težav oz. da ste morali res zelo poslušati in
pomisliti? Ali je bila kakšna stvar pri tej temi, ki vam najprej ni bila čisto
jasna? Ali je vaš učitelj tako dobro razložil?
B: Po mojem mnenju je bilo vse jasno. Jaz sem kar hitro razumel. Mi je bilo
zanimivo.
A: Ampak to ste obravnavali na primeren način ali bi vi kakšne druge
aktivnosti izbrali? Recimo, da bi vsak dijak sam delal poskuse… Povejte
svoje mnenje.
B: Ko smo imeli poskus s polarizatorji, smo vsi dobili snov, poskus z
laserjem - je bilo bolje, da ga je izvajal učitelj, ker je preveč zahtevno.
A : Ali se vam zdi, da ste imeli dovolj časa za obravnavo te teme? Ali ste
zelo hiteli in je bilo ogromno snovi v prekratkem času?
B: Mislim, da smo malo morali pohiteti, ker smo imeli samo dve dobri uri.
Mogoče bi bolje razumeli vsi, če bi imeli več časa.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s takimi
temami, ki so trenutno aktualne v raziskovalnih krogih? Recimo tekoči
kristali so trenutno aktualni v raziskovalnih krogih in zdaj ste vi dobili
majhen drobec tega znanja.
B: Ja, doma je to pomembno. Veliko učencev se tudi usmeri v to smer in je
potem pomembno, da vemo, kaj se dogaja v znanosti trenutno. Da imamo
nekakšen vpogled, kako bo, če se odločimo za takšno smer študija in
nadaljnjega življenja.
A: Ali je kakšna tema, o kateri bi želeli vedeti več, v zvezi z naravoslovjem
ali pa fiziko?
B: Mene drugače zanima zgodovina, tako da me pri naravoslovju oziroma
biologiji v glavnem zanima evolucija, drugače pa pri fiziki bolj splošne
stvari, npr. gibanje, hitrosti in taki elementi me bolj zanimajo, kot pa
elektrika.
A: Kaj pa kakšna stvar, o kateri slišite iz medijev, če se spomnite? Da ni
strogo vezana na pouk.
B: Npr. poskus v Švici, pospeševalniki, tisto me je malo zanimalo iz čiste
radovednosti, drugače pa ne…
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A: Pri fiziki ste obravnavali tekoče kristale. Ali še kje obravnavali tudi tako
malo bolj sodobno temo?
B: To pa mislim, da nismo imeli. Pri drugih predmetih imamo samo
standardne vaje, nič sodobnega.
A: Pa se vam je zdela to prijetna popestritev ali prej breme?
B: To je bila kar prijetna popestritev, odpadli sta 2 uri fizike, pa še nekaj
malega smo se naučili, brez tega ne gre.

9.4.5.10 Transkript D10
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1 A: Zakaj ste se vpisali na gimnazijo in kaj boste študirali?
2 B: Za gimnazijo sem se odločil, ker imam dobre ocene in nisem se še odločil
za nadaljnje šolanje. Pa sem šel v gimnazijo. Pa ni oddaljena od doma. Nisem
pa se še odločil, kam bom šel.
3 A: Ampak v kateri smeri, mogoče naravoslovje, družboslovje?
4 B: Bolj naravoslovje.
5 A: Naravoslovje?
6 B: Ja, naravoslovje.
7 A: Kakšni pa so kaj vaši spomini na naravoslovne predmete? Od OŠ pa sedaj
v SŠ. Kakšne posebnosti? Ali so vam bili všeč? Kaj vam je bilo posebej všeč,
česa ne marate?
8 B: Všeč so mi biologija, kemija in fizika. Pa všeč mi je bilo, ko smo delali
eksperimente. V OŠ smo pri kemiji pa fiziki delali razne eksperimente. Pa z
eksperimenti smo obravnavali snov. Bolj si zapomniš, če narediš ta
eksperiment.
9 A: Kakšni komentarji na učitelje? Se vam zdi, da če je učitelj zagnan, da ste
tudi vi še bolj navdušeni nad kakšnim predmetom?
10 B: Ja… Mislim, če učitelj zna dobro razložiti, da te ta predmet potem bolj
privlači. Potem jasno, da bo predmet bolj zanimiv.
11 A: Ali imate še kaj za povedati glede vaših spominov na naravoslovne
predmete?
12 B: Mogoče, da v SŠ malo hitreje obravnavamo kot v OŠ.
13 A: In to se vam zdi, da je malo prehitro?
14 B: Ja. Moram si doma pogledati snov še enkrat. Drugače ne znaš snovi.
15 A: Katera agregatna stanja poznate?
16 B: Poznamo tri osnovna - trdno, tekoče in pa plinasto. Pa poznamo še enega
vmesnega tekočekristalno, poznamo tudi plazmo, ko zelo segrejemo neko
snov.
17 A: Opišite ta agregatna stanja.
18 B:Trdno je, ko so delci najtesneje skupaj, imajo najmanj energije, se kot
celota ne gibljejo, rahlo vibrirajo. Tekoče: nimajo neke definirane oblike,
ampak vseeno zavzamejo obliko posode oz. prostora, v katerem je. Delci se
prosto gibljejo. Potem je plinasto agregatno stanje. Pri plinu delci zavzamejo
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celoten prostor, se enakomerno razporedijo po celotnem prostoru. Imajo
največ energije v sebi. Naslednji je tekoči kristal. Je stanje med trdnim in
tekočim...
A: Kako so pa tam urejeni delci oz. kako izgleda snov v tekoče kristalnem
stanju?
B:...
A: Kakšna ideja?
B: Napol tekoči so.
A: Kaj pa si vi predstavljate pod pojmom fazni prehod?
B: Fazni prehod je, ko se spremeni agregatno stanje.
A: Kako pa ga lahko izzovemo oz. kaj morate narediti, da pride do faznega
prehoda?
B: Oddajamo oz. odvzemamo toplotno energijo.
A: Kako pa poteka? Kako si vi predstavljate, da ta fazni prehod poteka?
B: Gornji sloj molekul, ki ga segrevamo oz. ohlajamo, pač spremeni
agregatno stanje. Potem pa se oddaja toplotna energija, se prenaša preko
drugih molekul.
A: Kakšna pa je po vašem mnenju razlika med izhlapevanjem in
izparevanjem?
B: Izparevanje je, ko ima voda 100 stopinj, to je točka vrelišča. Vodo
zavremo in tako izzovemo izparevanje, nastane para. Izhlapevanje pa je
vsakdanji pojav, ko se vrhnji sloj molekul v vodi odcepi od drugih molekul.
A:Kaj pa je to sublimacija?
B:Sublimacija je fazni prehod iz trdnega v plinasto agregatno stanje.
A: Pri katerem elementu se pojavi?
B: Pri jodu.
A: Kaj so tekoči kristali? Malo jih opišite.
B: Tekoči kristali so anizotropna snov, ki ima pri prehodu iz trdnega v tekoče
stanje še eno vmesno fazo, in sicer je to tekočekristalna faza. Takrat so
tekoči, ampak so še zmeraj urejeni v eno smer. Ta prehod nadziramo s
segrevanjem ali ohlajanjem. Lahko pa orientacijo tekočih kristalov tudi
nadziramo z električnim poljem.
A: Kje pa uporabljamo tekoče kristale?
B: V LCD zaslonih.
A: Kaj pa še kje drugje?
B: V računalniških zaslonih, v televizijskih zaslonih.
A: Ali ste gledali oddajo Ugriznimo znanost?
B: Smo.
A: Ja. Ali ste tam mogoče videli varilska očala oz. varilsko masko?
B: Smo, ja... Različno stopnjo prepuščanja svetlobe.
A: Kateri fazni prehod je značilen za tekoče kristale?
B: Tekočekristalno stanje.
A: Kaj pa je to bistrišče?
B: Bistrišče je točka, v kateri se iz tekočekristalnega stanja spremeni v tekoče
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stanje.
A: Katere poskuse oz. kaj ste delali na teh urah, kjer ste se pogovarjali o
tekočih kristalih? Če lahko to opišete. Pa da vidim, kaj ste se naučili.
B: Imeli smo več poskusov. Recimo eden je bil, ko smo z laserjem svetili v
tekoči kristal, dvolomnost ...
A: Ali ste kaj sukali polarizator in ugotavljali, kako sta curka polarizirana.
B: Če sta vzporedna eden z drugim, prepuščata samo v eno smer valovanja
svetlobe, če pa sta pravokotna, pa nič ne prepuščata, ker v obe smeri svetlobo
zapreta.
A: Se pravi, to ste povedali za dvolomnost. Kateri poskus pa ste naredili za
barve?
B: Vzeli smo košček stekla in na njega nalepili košček samolepilnega traku.
Potem pa smo ta košček stekla s samolepilnim trakom dali na dva pravokotna
polarizatorja in smo videli različne odtenke barv, ker je samolepilni trak
anizotropna snov.
A: Ali je samolepilni trak tekoči kristal?
B: Ne, ampak je anizotropna snov.
A: Na katere načine menite, da lahko urejamo molekule tekočih kristalov?
B: S segrevanjem, ohlajanjem, z el. poljem.
A: Morda znate razložiti delovanje tekočekristalnega prikazalnika?
B: Tekočekristalni prikazalnik je sestavljen iz več pikslov. Vsak piksel ima 3
sestavne dele, in sicer tako prikazuje 3 osnovne barve - rdečo, modro in
rumeno. Sestavljen pa je tako da ima pravokotno prekrižane polarizatorje in
vmes so tekoči kristali in ko mi damo vmes el. polje, se tekočekristalna snov
tako obrne, da prepušča svetlobo.
A: Kar povejte malo o teh aktivnostih o tekočih kristalih, kako so se vam
zdele?
B: Vaja je bila zanimiva. Zanimivo mi je bilo to, ker smo res veliko
eksperimentov delali. edino, če bi si več časa vzeli za osnove, nato pa bi na
vrsto prišle težje stvari.
A: Pa se vam zdi, da je vam to manjkalo? Da nimate še dovolj osnov, da so te
besede kot ene kitajske besede?
B: Ja… To predznanje je manjkalo.
A: Kaj pa sama navodila za delo?
B: Bila so dovolj jasna, da smo lahko delali.
A: Ali bi vi to temo predelovali dlje časa, manj?
B: Ja odvisno od snovi. Mogoče eno uro dlje. Pa enih stvarem bi se posvetil
bolj... Recimo tistim osnovam bi se res bolj posvetil, da lažje potem
razumemo stvari, ki so naprej in da se potem pri tistih stvareh, ki sledijo,
porabi manj časa.
A: Ali se vam zdi pomembno, da se tekom izobraževanja srečate s temami, ki
so trenutno aktualne v raziskovalnih krogih?
B: Ja, saj se izobražujemo o veliko zanimivih stvareh in mogoče se kdo od
sošolcev odloči za študij v tej smeri.
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71 A: Pa ste taki, da tudi poiščete informacije iz drugih virov? Ne čakate samo
na to , kaj bo učitelj povedal, ampak se tudi v splošnem zanimate za tehniko,
naravoslovje.
72 B: Jaz se, ker me to seveda zanima. Npr. na internetu kaj zanimivega včasih
najdem, pa potem to raziščem.
73 A:O kateri temi pa bi vi želeli vedeti več? Ni nujno, da je šolska.
74 B: Trenutno me zanima več tem. Recimo tehnologija, kako napreduje, pa
take zadeve.
75 A: Ali imate še kakšne druge izkušnje z vpeljavo sodobnih tem v pouk
naravoslovnih predmetov. Recimo ne le pri fiziki, tudi pri drugih
naravoslovnih predmetih. Ste že kaj takega delali, ki je bilo na takšen način
predstavljeno, da ni bilo po učnem načrtu, ampak da je bilo malo drugače?
76 B: Ne spomnim se, da bi imeli kaj takšnega, mogoče smo samo omenili kot
podtemo.
77 A: Pa se vam to zdi v redu, da se še kakšno drugo stvar pogleda ali ne?
78 B: To se mi zdi zelo v redu. Saj si tako razširimo naša znanja.
79 A: Potem to ni samo to ˝Yes, 3 ure fizike nam odpadejo…˝
80 B: To je tudi pomemben faktor.
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9.4.6 Intervjuja z učiteljema
9.4.6.1

Transkript U1
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1
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2
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3
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5

A: Komentarji na učno gradivo o tekočih kristalih (učne priprave), ki si jih
dobil v roke. Kje si imel težave z razumevanjem? Kje je prišlo do izvedbenih
težav pri eksperimentih? Kako je šlo v razredu?
B: Ko sem dobil gradivo v roke in sem ga večkrat prebral, sem skušal
privarčevati na času, a vseeno kvalitetno predstaviti vsebine (izvesti uro po
pripravi). Za izvedbo sem izbral termin, ko sem imel v obeh tretjih letnikih
gimnazije blok uro. Sam vem iz izkušenj (poznam razreda), da dijaki pri
temi, ki je še ne poznajo (kot v tem primeru), odnesejo od ure več, če so
vsebine predstavljene v enem kosu in ne razdeljene na več dni. Zato sem
skušal celotno izvedbo izpeljati v dveh blok urah.
A: Kako si izvedel eksperimente?
B: Nekatere eksperimente sem izvedel samo demonstracijsko, kjer sem
uporabil spletno kamero in smo tako na enem samem preparatu preko
projekcijskega platna opazovali eksperimente.
Pri agregatnih stanjih kristala sva MBBA z laborantom dala v zamrzovalnik,
da sva dobila res trdne kristale (pokazala sva jih dijakom v klopeh), potem pa
sva z vodno kopeljo segrevala kar kristale v steklenički, z Vernierom pa sva
merila temperaturo preko projektorja, tako so dijaki spremljali segrevanje.
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Ko se je kristal utekočinil, sva zopet pokazala stekleničko po klopeh.
Nadaljevali pa smo do bistrišča - tako smo eksperimentalno ocenili
temperature faznih prehodov.
Paziti je potrebno tudi na varnost. Lahko bi se dijak pri pripravi preparata
urezal na steklo in bi lahko tekoči kristali vstopili v rano.
Prednost ene izvedbe je tudi ta, da ni bilo potrebno umazati posod po
nepotrebnem s tekočim kristalom (za vsako izvedbo eksperimenta v skupini
dijakov eno posodo).
Pri pripravi preparata, kjer bi opazovali pod mikroskopom nematično fazo
tekočega kristala, sva imela tudi midva z laborantom težave. Priprava
preparata nama ni uspela takoj.
A: Katerega preparata?
B: Za opazovanje barv.
Lahko bi se vse skupaj pri dijakih še bolj zavleklo, oni ne bi bili vztrajni.
Situacija bi postala neobvladljiva.
Zato sva z laborantom preparate pripravila predhodno in smo jih preko
mikroskopa s kamero opazovali na projekcijskem platnu.
A: Kako je šlo v razredu?
B: Izhajati je bilo tudi potrebno iz predznanja dijakov. Ker še niso dijaki nič
slišali o polarizaciji svetlobe oziroma sploh o valovanju in elektromagnetnem
valovanju, sem jim skušal z vrsto programov in posnetkov prvo dobro
predstaviti te pojme. Težko bi po moje namreč opazovali poskuse, če še
pojmov ne poznajo. Pri obravnavanju polarizacije sem si najprej pomagal s
programom EMANIM, kjer lahko demonstriraš polarizacijo svetlobe.
A: In kako si izvedel dejavnosti predvidene v učnem gradivu?
B: Načeloma sem vsako dejavnost izvedel na takšen način: predstavitev
pojma (s skico, animacijo, posnetkom), uporaba kalcita dvolomca in nato še
isti pojav predstavljen s tekočim kristalom. Seveda so tudi dijaki opravljali
eksperimente individualno, kjer je bilo le mogoče (eksperimenti s
polarizatorji in kalcitom).
A: Na kaj si dal še poudarek?
B: Trudil sem se delati analogije, povezati izid eksperimenta opravljenim s
kalcitom in nato še s tekočim kristalom. Tekom izvedbe sem vse bolj v
pogovor vključeval dijake. Na primer, ko sem razložil pojme in opravil
eksperiment s kalcitom, sem opravil eksperiment še s tekočim kristalom in
dijake prosil naj opišejo eksperiment in pojasnijo, zakaj je izid takšen, kot je.
Na splošno menim, da je bilo dobro, da sem nekatere eksperimente, kjer je
potrebno uporabiti tekoči kristal, namesto, da bi jih sestavljali dijaki, sestavil
sam in smo več časa namenili eksperimentiranju in odgovorom na vprašanja
dijakov. Pri sestavljanju eksperimentov dijaki ne bi bistveno ničesar
pridobili, hitro pa bi se lahko zgodilo, da bi jim padla motivacija in uri ne bi
več sledili zaradi morebitnega neuspeha.
A: Navedi težave, ki so jih imeli dijaki pri obravnavi novih pojmov. Kateri
pojmi so bili posebej problematični?
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B: V glavnem se mi je zdela težava pri razlagi pojma polarizacija svetlobe.
Namreč do tega trenutka dijaki še niso spoznali svetlobe kot
elektromagnetnega valovanja. Da bi bolje razumeli, za kaj gre, sem si
pomagal z več programi: EMANIM za dinamičen prikaz elektromagnetnega
valovanja in polarizacije svetlobe, potem sem uporabil dokument za prikaz
svetlobe kot elektromagnetnega vala skozi kalcit dvolomec (da odpreš
datoteko, potrebuješ program Mathematica, izvorno kodo datoteke pa dobiš
na spletni strani).
Opazil sem, da so dijaki imeli tudi težave pri odgovarjanju na vprašanje o
vpadli svetlobi na polarizator in kako zgleda polarizirana svetloba po
prehodu skozi polarizator. Nekaj težav je bilo še z ločevanjem pojmov
izotropna in anizotropna snov. Tekoči kristal preide iz anizotropne v
izotropno fazo, ko ga segrevamo. Kaj to pomeni za molekule tekočega
kristala, sem dijakom predstavil s filmom. Ostalo pa so bili pojmi, katere so
dijaki do obravnave učne teme že spoznali pri fiziki (kot na primer fazni
prehod in električno polje).
A: Opiši težave, ki jih ima učitelj ob vpeljavi sodobnih vsebin v pouk.
B: Vpeljava sodobnih vsebin v pouk zahteva od učitelja temeljite priprave.
B: Jaz redno izvajam učno uro na temo tekočih kristalov, odkar sem se
udeležil mednarodne konference v Mariboru o tekočih kristalih. Na
konferenci smo dobili literaturo oziroma bili praktično vključeni v delavnice
o tekočih kristalih, kar zagotovo da pomemben začetniški zagon in vpliva na
to, ali boš kot učitelj temo izvajal tudi v šoli.
A: Na kakšne težave ob vpeljavi sodobne vsebine naletiš kot učitelj?
B: Prvi problem je literatura. Upoštevajoč čas, ki nam je na voljo, je včasih
težko najti primerno literaturo, ki na pregleden in dovolj enostaven način
predstavlja vsebino, katero bi hotel učitelj predstaviti v šoli. Študiranje
zahtevnejše literature vzame preveč časa, kot si ga navadno lahko
privoščimo.
Pogosto je tudi učitelj nov pri vsebinah. Če ne pridobi občutka suverenosti ob
pripravah, če ima pri pripravah zaplete, vsebin učitelj pri pouku ne bo izvajal.
Pomembno je, da je vsebina v literaturi predstavljena pregledno in dovolj
preprosto (s pristopi, kateri so lahko v šoli uporabni).
Redko kateri učitelj je pripravljen prosti čas nameniti za to, da bo študiral in
pripravljal primere sodobnih vsebin za pouk. V šolah izvajamo po urniku
precejšnje število ur, za kar je potrebno opraviti tudi priprave. Zato se po
moje za pretirano vključevanje takšnih vsebin v pouk ne odločamo.
Pri vključevanju takšnih vsebin je potrebno poznati predznanje učencev in
njihove interese. Pogosto so te vsebine lahko tudi vsebine, ki niso del učnega
načrta, zato mora motivacija za izvedbo vsebin v šoli izhajati tudi iz učencev.
Odločitev za izvedbo takšnih vsebin je lahko posledica vprašanja učenca pri
pouku, na katero učitelj odgovori npr, da se bomo tej temi posvetili v
prihodnje na bolj raziskovalno-eksperimentalni način. Seveda pa je končna
odločitev na učitelju. Če ni sam motiviran, potem takšnih obravnav pri pouku
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ne bo.
A: Kaj še zahtevajo tovrstne teme od učitelja?
B: Obravnava vsebin zahteva predhodno poglobitev učitelja. Glede na temo
je potrebno pripraviti eksperimente. Material zanje je najlažje poiskati na
šoli, če pa to ni mogoče, lahko poskusimo material kupiti. Pri takšnih
sodobnih vsebinah se je potrebno za materialom kar dobro razgledati. Na
primer, jaz sem pri izvedbi ur potreboval dvolomec za prikaz dvolomnosti in
polariziranosti svetlobe pri prehodu skozi kalcit, katerega sem kupil v
trgovini s kristali in poldragimi kamni. Na izvedbo vsebin lahko vpliva
založenost šole s tehnološko opremo. Na primer strukture tekočih kristalov
(opazovanje razlik med nematično (anizotropno) in izotropno fazo tekočega
kristala) smo z dijaki opazovali tudi pod mikroskopom demonstracijsko.
Nekoliko smo privarčevali na času, ker imamo na šoli mikroskop s kamero in
smo nato preko projekcije na projekcijsko platno opazovali razlike, pri čemer
smo izdelali samo en preparat.
Težava je lahko tudi, če je učitelj sam na šoli za en predmet. Pri več učiteljih
se delo porazdeli in lahko vsak od njih pripravlja eno vsebino oziroma so
drug drugemu v pomoč. Če je učitelj en sam, pripravlja vsebine samostojno.
Tedaj vključevanje sodobnih vsebin v pouk ni tako pogosto. Zato se mi zdi
potrebna povezanost z učitelji drugih šol, kjer lahko priprave na vsebine med
seboj izmenjujemo in si vsaj v začetku olajšamo delo.
A: Kolikokrat na šolsko leto uspete z dijaki pogledati kakšno sodobno temo,
ki ni v učnem načrtu?
B: Trudim se, da v vsakem letniku gimnazije pripravim kakšno vsebino, ki ni
del učnega načrta.
A: Ali lahko konkretiziraš?
B: V prvem letniku gimnazije nekje pred novim letom izvajam temo 3D
pogled. Tukaj dijaki izdelajo svoja 3D očala z modro in rdečo lečo.
Predstavim jim pojem paralakse. S programom pripravim 3D fotografijo
razreda, kar demonstracijsko pred dijaki. Tako jim pokažem, kako je
preprosto sestavljati slike v anaglyph tehniki. Če te slike sestavljamo
zaporedoma, dobimo animacijo oziroma film. Za primer si pogledamo še
izsek filma (ali kakšno risanko narejeno v anaglyph tehniki).
V drugem letniku, po poglavju gibalna količina, obravnavam še vrtilno
količino skupaj s primeri vrtenja vrtavk. Tukaj poglavje samo razširim, da
učenci spoznajo pojme masni vztrajnostni moment (dijaki merijo masni
vztrajnostni moment koluta pri laboratorijski vaji), vrtilno količino (potem v
višjih letnikih obravnavam Keplerjeve zakone) in podobno.
V tretjem letniku obravnavam tekoče kristale. Predstavim pojme dvolomnost,
izotropnost, anizotropnost, tekočekristalna faza, polarizacija svetlobe in
elektromagnetno valovanje. Pomagam si z uporabo dvolomca.
V četrtem letniku imam samo skupino maturantov. Ogromno delam
demonstracijskih eksperimentov in ker je dijakov malo, se tudi oni
vključujejo v meritve. Eksperimente skušam modernizirati. Na primer pri
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spektroskopu na prizmo uporabljamo videokamero in s programom določimo
emisijske črte spektra plina na nekaj nanometrov natančno.
Trudim se narediti pouk fizike čim bolj zanimiv in v pouk vključevati
sodobne vsebine. Priložnost za to so tudi timske ure s kakšnim od drugih
predmetov, kjer na skupno temo skušam najti fizikalne vsebine, ki pa včasih
niso del učnega načrta (na primer površinska napetost).
Večkrat takšne vsebine obravnavam pri fizikalnem krožku z manjšo skupino
dijakov. Na primer programiramo simulacije s programom Easy Java
Simulations, podrobneje obravnavamo pojme astronomije (tudi obravnava
enačb, po katerih računamo višino Sonca, dolžine dneva in podobno).
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A: Komentarji na učno gradivo o tekočih kristalih (učne priprave), ki si jih
dobil v roke. Kje si imel težave z razumevanjem? Kje je prišlo do izvedbenih
težav pri eksperimentih? Kako je šlo v razredu?
B: Pripravila si izjemno lepe in izčrpne učne priprave. Priznam, da jaz takih
ne uspem delati. (Malce preseneča volumen – cca 10 strani priprav za 1
šolsko uro? Pomisli malo na nas, uboge šolmašterčke, ki učimo fiziko v vseh
letnikih. Mislim, posamezen letnik ima cca 70 ur fizike letno – to bi
potemtakem pomenilo 700 listov priprav. In za vse 4. letnike to pomeni cca
3000 listov priprav. Eat your shorts, Tolstoy! »War and Peace« only 1024
pages! Amateur«!  Predvidevam, da je izčrpen obseg tvojih priprav (zaradi
nekoliko neortodoksne obravnavane snovi) namenjen pravzaprav učitelju kot
nekakšen »Priročnik za učitelja«.
A: V kolikšni meri pa si uspel slediti pripravam pri obravnavi tekočih
kristalov?
B: Hmm, bolj, kot gledam pripravo, bi rekel, da sem pripravam pravzaprav v
veliki meri sledil. Mislim – povedal sem večino tega, kar je tam napisanega,
a »zgodba« je bila nekoliko prilagojena »terenu«. Odstopanja so posledica
tega, da sem poleg obravnavane tematike v LCD kurs vpel še razlago
»klasičnih« tem (interferenca, spekter svetlobe…), za katere mi je v tej
generaciji nekoliko zmanjkalo časa. A tudi sicer mislim, da bi kazalo ta kurs
širše promovirati kot nekaj, kar se lepo vklaplja med fizikalne teme, ki ji je v
srednji šoli nujno obravnavati, kot nekakšen »ocvirk« oz. zanimiv dodatek, ki
poleg pouka fizike ponuja tudi stik z aktualno tehniko. Mislim – človek uči
mularijo valovne pojave pri optiki, spekter, barve, morda kaj o mešanju barv
– in če je čas ter pri dijakih interes, riskira še par ur za polarizacijo in LCD.
A: Kje si z dijaki naletel na težave pri usvajanju novih pojmov?
B: Eh, približno tako, kot pri ostalih obravnavanih temah. Bolj kot je zadeva
kompleksna, težje je. Mehanski modeli oz. vizualizacija (animacije) ogromno
pomagajo, a vsepovsod jih pač ni mogoče enostavno narediti. Moja izkušnja
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je, da so bili na testu uspešni nekateri dijaki, ki imajo sicer slabšo oceno iz
fizike. Razlog vidim v tem, da je kurs zastavljen kvalitativno, ni nekega
računanja. Če je zgodba podana na dovolj elementaren način (kar je mogoče),
imajo vsi dijaki (ne glede na siceršnje razlike v stopnji znanja matematike)
enake možnosti za uspeh.
A: Najtrši oreh?
B: Valovni model svetlobe. Navajeni s(m)o, da valovanja »vidimo«
(mehanska), oz. če jih ne vidimo ali če so frekvence nenormalne vsaj
»čutimo« medij, ki jih prenaša (zvok). Koncept polja (E in B) je seveda
abstrakten, možne so sicer nekakšne vizualizacije, če so polja statična, a
vseeno je težko doumeti koncept polja. In zdaj – pazi - neko nevidno in
nematerialno polje (ki je abstraktna količina kot npr. »ljubezen«) niha oz.
valuje z nekimi nenormalnimi frekvencami! In da je mera polna, se
prostorsko prepletata dve taki polji, ki celo medsebojno vplivata – o, groza.
Dijaki si predstavljajo, da nekaj razumejo na podlagi risbic in animacije, a če
bi vrtali malo globlje, bi kmalu izbruhnil gejzir zmedenosti, verjemi….
Najbrž tudi pri meni…..
A: Težave, ki jih ima učitelj pri vpeljavi novih pojmov?
B: Nekako po vrst si sledijo: MALO pouku fizike namenjenega ČASA
(zanimivo nasprotje: znanost in tehnika napredujeta z velikimi koraki, ur
naravoslovja je pa kvečjemu čedalje manj…stara zgodba); a čas se nekako
najde, če je INTERES učitelja (tudi dijakov – zainteresirani dijak žene tudi
učitelja in obratno); seveda se noben pameten učitelj ne bo lotil obravnave
teme, ki JE NE OBVLADA; upoštevati velja, da potrebujemo za dobro
razlago tudi ustrezne PRIPOMOČKE (učna gradiva, demonstracijski
material, eksperimentalna oprema…. ). Učitelj po moje večkrat zapade v
dilemo: ali je bolje razpoložljivi čas nameniti razlagi sodobnih, zanimivih
naravoslovnih tem, ali je morda bolje v tem času z nekaj drila doseči boljši
osnov fizike? Obe varianti imata prednosti in slabosti, odločitev je najbrž
težka.
KA: Kolikokrat uspete obdelati kako sodobno temo?
B: Hm, če sem malo žleht, zna biti »klanec« precej sodoben…. A najbrž
misliš na zadnja dognanja naravoslovja in tehnike?
A: Da…
B: No, bolj malokdaj. Sodobna dognanja večinoma le naštevamo ob začetku
ure kot uvodno motivacijo, tu in tam nakažemo, kje igra obravnavana tema
pri takem dognanju (ali izdelku) pomembnejšo vlogo.
Upoštevaj, da so taka znanja večinoma precej kompleksna, v njih po navadi
igrajo nezanemarljivo vlogo fenomeni, ki jih v srednji šoli običajno ne
obravnavamo (primer: skušal sem napisali nekaj o snovi v stanju »pene«. Pa
ni šlo – gre za mehurčke plina, ki jih omejujejo kapljevinske (vodne)
membrane. Lastnosti teh kapljevinskih membran so pa skoraj v celoti
določene s površinsko napetostjo – česar ni ne v učnem načrtu ne v katalogu
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za maturo. Kako se boš zdaj z otroci pogovarjal o peni (prvi letnik –
sladkorna pena, četrti letnik – pivovska pena…)? Ko jim rečeš »kapljevina«
si predstavljajo le vodo, ki teče in to je to. Nekoč smo veliko govorili o
polprevodnikih s ciljem, da bi otroci razumeli nekaj osnov elektronike. No, ta
reč je takorekoč izginila iz programov v srednji šoli, elektronika gre pa …. ve
se kam. V vrhunsko specializacijo.
Skratka: sodobna fizika je kompleksna in interdisciplinarna, zato jo je težko
korektno predstavljati občinstvu takoooo širokih sposobnosti in interesov, kot
so današnji gimnazijci. A če je gradivo dobro pripravljeno, se da na
kvalitativni ravni marsikaj povedati. Razlage tipa »How Stuff Works« so
večinoma dobro sprejete. Na tej ravni se tu pa tam pogovarjamo z dijaki, a
problem je, ker tu večinoma ni nekakšne jasne povratne informacije o tem,
koliko so predstavljeno jim znanje usvojili (kontrolka). Kvantitativne
obravnave so pa deležne več ali manj zgolj maturitetne teme. Najbrž je to v
trenutni situaciji tudi smiselno, kaj pa vem.
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