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POVZETEK
Naravni pojavi krojijo naš vsakdan. Od menjave dneva in noči, letnih časov, različnih padavin,
do orkanov, poplav, suš, cunamijev in potresov. V človekovi naravi je, da ţeli imeti vse
dogajanje okrog sebe pod kontrolo, z naravnimi pojavi nam gre to malo teţje. Odkar smo se
ljudje razvili v razmišljujoča bitja opazujemo in preučujemo stvari okoli sebe, z razvojem
znanosti in tehnologije vse bolj podrobno. O potresih, na primer, je bilo preučenega ţe marsikaj,
a še zdaleč ne vemo vsega. Sodobnejše raziskave na področju seizmologije se ukvarjajo tudi s
predvidevanjem oziroma napovedovanjem potresov. Predlagani so bili ţe nekateri matematični in
mehanski modeli za študij pojavljanja potresov in drugih podobno teţko predvidljivih naravnih
pojavov z namenom boljšega razumevanja in potencialnega napovedovanja v prihodnosti. Eden
izmed teh, model kapljajoče pipe Roberta Shaw-ja, je bil spodbuda za to diplomsko delo. Po
zgledu kapljajoče pipe smo izdelali preprost mehanski model, s katerim smo hoteli umetno
ustvariti pogoje za ne povsem periodično, torej kvaziperiodično padanje kapljic iz nihajoče
posodice. Mehanski model ilustrira kvaziperiodično pojavljanje potresov in je kot tak primeren
didaktični pripomoček pri pouku fizike v osnovnih in srednjih šolah. Model je bil uspešno izdelan
in meritve so dale predvidene rezultate.
Ključne besede: pojavljanje potresov, kvaziperiodičnost, model nihajoče posodice.
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ABSTRACT
Natural phenomena, such as the change of day and night, the seasons, precipitation, hurricanes,
floods, droughts, earthquakes and tsunamis, shape our everyday lives. It is in our humane nature
that we want to control all that is happening around us, but many natural phenomena are not
controllable easily or not controllable at all. Ever since a human kind has developed into thinking
beings, we are observing and studying the nature around us. With the development of science and
technology, we are understanding nature in more details each day. Earthquakes, for example, are
being studied intensely, but there still many questions remain. Nowadays many seismological
studies are oriented towards possible earthquake prediction. Some mathematical and mechanical
models have been developed to mimic the occurrence of earthquakes and other similarly difficult
to predict phenomena in order to understand them better and possibly predict their occurrence in
the future. One of these models, the dripping faucet by Robert Shaw, is an inspiration for
presented diploma thesis. Following the example of the dripping faucet, we created a simple
mechanical model that creates the conditions that lead to non-periodic, i.e. quasi-periodic
dripping from an oscillating vessel. The model serves as an illustration for the quasi-periodic
occurrence of earthquakes and may be used as a didactic tool during the physics lessons in
primary and secondary school. The model was successfully built and the measurements yielded
the intended results.

Key words: earthquake occurrence, quasi-periodicity, oscillating vessel model.
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UVOD
Diplomsko delo je posvečeno tematiki potresov, natančneje problematiki njihovega
napovedovanja. Jeseni leta 2012 je bila aktualna afera zaradi potresa leta 2009 v Aquili.
Italijansko sodišče je namreč strokovnjake, člane nacionalne komisije za napovedovanje in
preprečevanje velikih tveganj, spoznalo za krive nenaklepnega uboja in jim izreklo šest letno
zaporno kazen. Afera je dvignila veliko prahu, predvsem med znanstveniki [1].
Dejstvo je, da trenutno kljub velikemu napredku znanosti potresov še ni mogoče točno
napovedovati. Dogajanje v Zemljini notranjosti je namreč nelinearno in zato teţje predvidljivo.
Ţe najmanjša sprememba začetnih pogojev lahko vodi do povsem drugačnega izida po daljšem
času. Moţno je napovedati pribliţno lokacijo potresov, glede na tektoniko Zemlje. Da se tudi
okvirno predvideti največjo jakost potresa na določenem potresno ogroţenem področju, glede na
potresne dogodke iz preteklosti in preučevanje aktivnih prelomov tega področja.
Od samega začetka preučevanja potresov se znanstveniki trudijo z odkrivanjem metod, s katerimi
bi lahko potrese natančneje napovedali. Kot rečeno še ne poznamo zanesljive metode
napovedovanja potresov. Kar o potresih, med drugim, vemo, je, da se ne pojavljajo niti povsem
naključno, niti povsem periodično. Pravimo, da je pojavljanje potresov kvaziperiodično.
V diplomskem delu se osredotočamo ravno na ta vidik, neperiodičnost pojavljanja potresov. Po
zgledu kapljajoče pipe Roberta Shawja smo razvili preprost mehanski model in ga
eksperimentalno preizkusili [4]. Osnovna ideja modela je pokazati, da lahko preprosto periodično
dogajanje ţe z majhno motnjo spremenimo v kvaziperiodično. Iz lončka z luknjico na sredini
dna, postavljenega na stojalo in napolnjenega s tekočino, bodo kapljice padale enakomerno. V
kolikor lonček obesimo na vzmet in le-to vzbujamo, tako da lonček enakomerno niha, padanje
kapljic ni več enakomerno. Tako matematično kot eksperimentalno pokaţemo, da motnja
spremeni periodično, in zato dobro napovedljivo dogajanje, v kvaziperiodično dogajanje, kjer je
zanesljivost napovedi za daljše čase vse manjša.
V diplomskem delu za začetek predstavimo nekatere numerične modele pojavljanja potresov.
Sledi predstavitev našega mehanskega modela za prikaz kvaziperiodičnosti pojavljanja potresov.
Predstavitvi mehanskega modela sledi analiza in razlaga dobljenih rezultatov. Na koncu
predstavimo, kako bi lahko model uporabili pri pouku.
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MODELI POJAVLJANJA POTRESOV
Osnovni model klada – vzmet
Zdrse klade, ki jo enakomerno vlečemo z vzmetjo po ravni podlagi, lahko na preprostem nivoju
poveţemo s pojavljanjem potresov. Klada in podlaga, po kateri klado vlečemo, predstavlja stik
dveh tektonskih plošč, vzmet ponazarja sile, ki delujejo na zgornjo tektonsko ploščo in povzroča
sile med njima, vsak zdrs klade pa lahko primerjamo s potresnim sunkom. Sami zdrsi klade se
pojavljajo periodično. Na podlagi drugega Newtonovega zakona in ob predpostavki, da je
koeficient trenja kot običajno manjši od koeficienta lepenja, lahko to periodično gibanje brez
večjih teţav računsko napovemo.
Poglejmo, kaj se dogaja s klado na sliki 1. Enakomerno vlečemo prosto krajišče vzmeti. Vzmet se
razteguje, sila vzmeti na klado se veča, kladi pa sila lepenja preprečuje gibanje. V raztegujoči
vzmeti se nabira proţnostna energija. Ko vlečna sila preseţe silo lepenja, klada zdrsne,
proţnostna energija v vzmeti se (delno) pretvori v kinetično energijo gibajoče klade. Vzmet klado
najprej pospešuje, ker je sila v vzmeti večja od trenja. Nato se sili izenačita. Vendar ima klada v
tistem trenutku ţe neko hitrost, zato se ne ustavi takoj, ampak se nekaj časa giblje pojemajoče,
ker je sila trenja večja od sile vzmeti. Ko se klada ustavi, spet deluje sila lepenja, ki uravnovesi
silo zdaj manj napete vzmeti, zato klada obmiruje. Ko čas teče naprej, se vzmet zaradi gibanja
krajišča, ki ga enakomerno vlečemo, ponovno vse bolj napenja, dokler se zdrs ne ponovi [2].
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Slika 1 Vlečenje klade po hrapavi podlagi. Dogajanje na slikah je podrobneje opisano v besedilu. Vir: [S1]

Poglejmo si situacijo tudi računsko. V pomoč naj bo slika 2.

Slika 2 Skica sil, ki delujejo na klado med vlečenjem z vzmetjo, katere krajišče se premika s hitrostjo v. Sile na
klado so po vrsti: vlečna sila Fv, sila teţe Fg, normalna komponenta sile podlage N in sila lepenja Fl oziroma trenja
Ftr.
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Sili, ki delujeta na klado v navpični smeri in sta si po velikosti enaki sta, sila teţe Fg ter njej
nasprotna normalna komponenta sile podlage N. Klado vlečemo preko vzmeti v vodoravni smeri
s hitrostjo v. Zato v vodoravni smeri na klado v desno deluje vlečna sila Fv, v nasprotni smeri pa
sila lepenja Fl, dokler klada še miruje, oziroma sila trenja Ftr, kadar se klada giblje. Lego klade
vzdolţ vodoravne smeri označimo z x, lego krajišča vzmeti pa označimo s črko z . Dolţino
neraztegnjene vzmeti označimo z l0. Rraztezek vzmeti označimo z y, koeficient vzmeti je k, masa
klade je m, teţni pospešek je g, koeficienta lepenja in trenja označimo s standardnima oznakama
kl in ktr.
Recimo, da krajišče vzmeti vlečemo s hitrostjo v, ob tem se vzmet napenja. Zanjo velja Hookov
zakon
F  ky ,

(1)

Pri čemer se raztezek vzmeti spreminja po enačbi:
y  v 0 t  x t  ,

(2)

saj je na začetki (ko je z = l0) vzmet neraztegnjena (slika 2).Klado sprva miruje, ker je sila
lepenja enaka vlečni sili. Sila lepenja, ki do trenutka zdrsa deluje na klado, je
F l  k l mg .

(3)

Ko vlečna sila preseţe silo lepenja, klada zdrsne. Vodoravna komponenta sile podlage, ki v
trenutku zdrsa deluje na klado, ni več sila lepenja, ampak sila trenja
Ftr  k tr mg .

(4)

Ker je čas zdrsa v primerjavi s časom med dvema zdrsoma kratek (pri potresih primerjamo
sekunde z nekaj deset ali nekaj sto leti), lahko privzamemo, da se ob zdrsu klade krajišče vzmeti,
ki ga vlečmo, ne premakne. To pomeni, da se zdrs zgodi hipoma oziroma, da je čas zdrsa t, dosti
krajši od časa napenjanja vzmeti T. Na klado deluje v vodoravni smeri rezultanta sil
R  x   mg  k l  k tr   kx ,

(5)

kjer je x lokalna koordinata premika klade med zdrsom. S primerno substitucijo spremenljivke x
(v u = x – x0), kjer izberemo x0 tako, da je v enačbi (5) R(x0) = 0, vidimo, da gre za nihanje
mu = -ku

(6)
7

kjer je u v trenutku, ko klada zdrsne, enak –x0, torej klada zdrsne, kakor da bi zanihala za
polovico nihaja, z nihajnim časom
t 

m

(7)

k

in je največja hitrost med zdrsom enaka
v0 

2 g  k l  k tr



mk

(8)



Klada torej zdrsne za 2x0 v času ½t0, kjer je x 0 

mg  k l  k tr
k



.

Poglejmo zdaj celotno situacijo še enkrat, in sicer začnimo meriti čas v trenutku, ko klada miruje
(naj bo x = 0) in je vzmet popolnoma nenapeta.
Označimo čas prvega zdrsa klade s t1 in zapišimo sile na klado tik pred zdrsom
kt 1 v 0  k l mg ,

(9)

In izrazimo iz enačbe (9) čas zdrsa
t1 

k l mg
kv 0

.

(10)

Klada sedaj drsi, nanjo deluje sila
R  x   k v 0 t  x   k tr mg .

(11)

Sprva je drsenje klade pospešeno, v trenutku ko je rezultanta sil na klado nič, R(x) = 0, je tudi
pospešek klade nič, nato se klada giblje pojemajoče. Sčasoma se ustavi, nanjo spet deluje sila
lepenja. Premik klade je enak 2x0, kjer je x0 enak
x0 

k l

 k tr mg
k

.

(12)

Vlečna sila se veča in v nekem trenutku ponovno preseţe silo lepenja. Sledi ponoven zdrs klade.
Lega klade se spet spremeni za 2x0, torej je x2 = 2x1. Kot pri prvem zdrsu lahko zapišemo kakšen
je raztezek vzmeti y = v0 t1 – x1.
Vse dogajanje se ciklično ponavlja, zato lahko za čas drugega zdrsa klade t2 zapišemo podobno
kot pri (10)
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k l mg

t2 

x1



kv 0

.

(13)

v0

Klada se zaradi trenja ponovno ustavi, nanjo zopet deluje sila lepenja, vlečna sila pa se ponovno
veča. Celoten postopek se ponovi.
Zaradi cikličnega ponavljanja dogajanja lahko zapišemo posplošitev za čase zdrsa (ti) in lege
klade (xi)
t1 

k l mg

t2 

k l mg

t3 

k l mg

kv 0


kv 0

kv 0

x1
v0



x2
v0

in

x1  2 x 0 

in

x2 = 2x1

in

x3 = 3x1

2  k l  k tr mg
k

itd., torej
ti 

in

k l mg



kv 0

x i 1
v0

xi = ix1.

(14)
(15)

Izkaţe se, da se periodičnost podre, v kolikor sistemu dodamo še eno klado, z drugačnim trenjem
oziroma lepenjem ali pa ima vzmet med kladama drugačen koeficient kakor prva vzmet.
Dogajanje med vlečenjem ene klade z vzmetjo kaţe slika 3.
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Slika 3 Graf odvisnosti premika od časa za roko (rdeča črta) in klado (modra črta).

Vzmet na kladi vlečemo enakomerno, torej tudi razdalja roke od izhodišča narašča enakomerno
(rdeč graf na sliki 3) in je odvisna le od hitrosti vlečenja, xroka = vt. Zaradi razlike med lepenjem
in trenjem gibanje klade ni enakomerno. Lega klade se kljub temu spreminja periodično v enakih
zdrsih, ki so med seboj enakomerno časovno razmaknjeni (moder stopničast graf na sliki 3).
Klada vsakič, ko vlečna sila preseţe lepenje, zdrsne za točno določeno razdaljo
2 x0 

2  k l  k tr mg
k

. Zardi trenja se drsenje klade po določenem času ustavi in klada miruje. Ko

je lepenje preseţeno, se zgodi nov zdrs.

Sistem dveh klad
Poenostavljen prikaz dogajanja na tektonski prelomnici (slika 4). Sistem dveh klad povezanih z
vzmetjo, ki ju vlečemo z drugo vzmetjo, je nadgradnja osnovnega modela z eno klado.
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Slika 4 Sistem dveh klad povezanih in vlečenih z elastiko. Desna klada je podloţena z grobim brusnim papirjem –
večje trenje (glede na levo klado). Leva klada je podloţena s finim brusnim papirjem – manjše trenje (glede na desno
klado). Med seboj sta kladi povezani z elastiko, poleg te pa je na prosto stran desne klade pritrjena še elastika
namenjena vleki. Vir: [S4]

Model je namenjen prikazu nabiranja in sproščanju napetosti v zaklenjenih tektonskih območjih
(locked zone) in območjih počasnega drsenja (slow slip zone). Rdeča klada, s finim brusnim
papirjem, simulira območje počasnega drsenja med tektonskima ploščama. Modra klada, z
grobim brusnim papirjem, simulira zaklenjeno območje med tektonskima ploščama. Obe kladi
sta povezani z elastiko. Med enakomernim vlečenjem prve elastike (pritrjene samo na rdečo
klado) se počasi veča njena proţnostna energija (simulirana napetost med tektonskima ploščama).
Ko vlečna sila preseţe lepenje, ki zadrţuje klado v mirovanju, rdeča klada zdrsne – zgodi se
manjši potres. Nabrana proţnostna energija se sprosti, deloma v kinetično. Ob zdrsu rdeče klade
se malo napne tudi elastika med obema kladama. Z večanjem raztezka elastike med obema
kladama in tako večanjem proţnostne energije te elastike, je sčasoma preseţeno tudi lepenje, ki
zadrţuje modro klado, zgodi se zdrs, pogosto celo oba hkrati. Sprostitev proţnostne energije je
večja, tak zdrs predstavlja močnejši potres.
Ker je med rdečo klado in podlago je trenje manjše, so simulirani potresi ob premiku te klade
pogostejši in šibkejši. Med modro klado in podlago je trenje večje, zato zdrsi te klade
predstavljajo močnejše potrese, ki se zgodijo manj pogosto kakor šibkejši [2].

Olami – Feder – Christensen model drsečih klad
Dogajanje ob dejanskih stikih tektonskih plošče je zapleteno in ga ne moremo opisati z eno ali
dvema kladama, kakor je bilo predstavljeno zgoraj. Dogajanje ob stikih tektonskih plošč zato
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modeliramo z bolj obseţnimi modeli, na primer z OFC modelom drsečih klad (The Olami-FederChristensen slider block model), kjer kopičenje in sproščanje napetosti v potresih simuliramo s
celo mnoţico drsečih klad, ki so s proţnimi vzmetmi pritrjene tako med seboj kakor na eno
(običajno zgornjo) ploščo, ki jo z majhno konstantno hitrostjo premikamo v izbrano smer
vzporedno s spodnjo ploščo (slika 5).

Slika 5 Skica OFC modela drsečih klad. Klade so poloţene na mirujočo ploščo in med sabo povezane z elastikami.
Na klade je postavljena premikajoča plošča, njeno premikanje simulira tektonsko gibanje. Vir: [S5]

Med premikanjem zgornje plošče klade večino časa mirujejo. Ko se sila na neko posamezno
klado dovolj poveča, da premaga lepenje, se ta klada premakne. Zaradi premika ene klade se
spremenijo razmere v njeni okolici in sočasno (še preden se gibanje prve klade ustavi) se
premaknejo še nekatere okoliške klade. Eno tako hkratno premikanje klada označimo z imenom
dogodek in predstavlja v geološkem smislu potres, saj je premik v primerjavi s premikanjem
plošče zelo kratkotrajen in hiter in predstavlja zdrs na stiku dveh tektonskih plošč. Koliko klad
zdrsne in za koliko se premaknejo predstavlja jakost potresa.
Z velikim številom klad je dogajanje kaotično (ne napovedljivo), saj je preveč dejavnikov, ki
vplivajo na celotno dogajanje, da bi bilo moţno napovedati potek dogodkov. V nekem izbranem
trenutku sicer znamo iz znanih trenutnih leg vseh klad napovedati, katera bo prva zdrsnila, ko se
nadaljuje gibanje zgornje plošče. Morda znamo celo napovedati, koliko sosednjih klad bo
zdrsnilo zaradi tega premika. Ko se premikanje zgornje plošče nadaljuje lahko ţe majhne razlike
v premikih posameznih klad povzročijo, da se ţe čez nekaj dogodkov ne da zanesljivo
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napovedati, katera klada bo zdrsnila naslednja. Pri tem in podobnih modelih se da iz enačb torej
razbrati, da prvotno napovedljivo ponavljanje zdrsov klad postane pri velikem številu klad ne
napovedljivo, v smislu nezmoţnosti napovedi naslednjega velikega zdrsa, tudi če vemo kdaj se je
zgodil prejšnji. Še vedno pa vidimo, da se večji in manjši zdrsi ponavljajo pribliţno periodično.
Očitno je, da bi za pravo simulacijo morali računati z velikimi sistemi klad, da bi ločili velike in
majhne potrese in podobno. Za razumevanje principa delovanja modela in pojava neperiodičnosti
zadošča ţe majhen model [3].

Model plazov na kupu peska
Podobno kot je teţko napovedljivo pojavljanje potresov, je kvaziperiodično tudi pojavljanje
plazov na kupu peska, na katerega nekje naključno dodajamo pesek. Take primere v vsakdanjem
ţivljenju srečamo, če na kup peska mečemo z lopato dodatni pesek ali pa v peskokopih, kjer
drobijo kamenje in potem s tekočim trakom dobljene frakcije ločujejo v kupe z različno
granulacijo. Ko se na vrh takega kupa dodaja »zrno za zrnom« vsake toliko časa del materiala
zdrsne proti dnu klanca v obliki večjih in manjših plazov. Čeprav je dogajanje fizikalno gledano
videti preprosto, se izkaţe, da je nemogoče matematično napovedati kdaj in kako velik plaz se bo
sproţil enkrat v malo bolj oddaljeni prihodnosti. Matematični model imenujmo model plazov na
kupu peska po angleškem imenu tega modela »Sandpile model«, ki ga v literaturi najdemo tudi
pod imenom
The Bak – Tang – Wiesenfeld model (B-T-W model) [5].
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Slika 6 Skica prikazuje kopičenje stalno padajočega peska in štiri različne moţnosti posutja kupa. Vir: [S6]

Prvi model plazov na kupu peska, B-T-W model predstavljen leta 1987, je prvi prikazoval sistem
samo-organizirane kritičnosti (Self organised criticality - SOC). Samo-organizirana kritičnost je
lastnost dinamičnih sistemov, da se (sami od sebe) pribliţajo svoji kritični točki, to je brez
spreminjanja zunanjih parametrov. Sama kritična točka pa ni fiksno določena. Na primer,
kotaleča frnikola v lijakasti posodi se bo sčasoma ustavila točno na sredini dna posode. Kot se bo
tudi na kupu peska, ko bo nanj padlo še eno zrno, sproţil plaz [5].
Analogija s potresi zaradi drsenja oziroma narivanja tektonskih plošč je v tem, da se tudi
tektonska prelomnica bliţa svoji kritični točki. Ko jo doseţe, se zgodi potres.
B-T-W model je predvideval, da se bo padanje peščenih zrn na kup obnašalo enako kot se
dogajajo plazovi (slika 6). Prvih nekaj poskusov je bilo izvedenih z drobnim peskom, vendar
rezultati niso bili takšni, kot je predvidevala teorija. Kasneje so pesek zamenjali z riţevimi zrni,
ki se obnašajo zelo podobno kot dejanski plazovi. Peščena zrna so se namreč kotalila, riţeva pa
drsijo, kot tudi drsijo gmote snega ob sproţitvi plazu. V splošnem je poskus takšen, da na
kvadratno ploščo počasi sipajo na isto mesto riţeva zrna in postopamo se tvori kup (slika 7). Ko
se velikost in oblika kupa pribliţata kritični točki, je dovolj le eno zrno riţa, da se s kupa sproţi
plaz. Plazovi pa se lahko sproţajo na različne strani kupa, lahko so manjši ali večji. Za vsak
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model, glede na velikost plošče, vrsto riţa, in podobno, obstaja karakterističen plaz, ki se bo
sčasoma sproţil [6].
Podobno je pri potresih, na posameznem potresno aktivnem področju se pojavljajo manjši in
večji potresi. Za vsako področje pa obstaja karakteristični potres, največji moţen na tem
področju, ki se zagotovo kdaj zgodi.

Slika 7 Shematska predstavitev postavitve poskusa. Riţ je transportiran iz shrambe v razdelilnik skozi transportne
cevi s pomočjo zraka pod pritiskom. Puščice nakazujejo smer toka riţa. Vir: [S7]
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MODEL PADAJOČIH KAPLJIC IZ NIHAJOČE POSODE

Slika 8 Simbolni prikaz kapljajoče pipe.

Pogost moteči dejavnik, ki nespečneţem moti spanec, je kapljajoča pipa (slika 8). Stalen, skoraj
tiktakajoči uri podoben zvok padanja kapljic, je dovolj glasen, da moti spanec. Pri zelo slabem
tesnilu pipe je lahko vzorec kapljanja hitrejši ali celo neurejen. Kapljajoča pipa je primer sistema
zmoţnega kaotičnega delovanja. Isti sistem lahko preide iz predvidljivega periodičnega
obnašanje v kvaziperiodični način ali celo v naključni vzorec obnašanja le z variiranjem ene same
spremenljivke, na primer z nivojem vode oziroma tlakom v napeljavi. Tak prehod iz periodičnega
v kaotično delovanje je opazen ţe na oko. Opazujemo lahko kapljanje pipe kar v domači kuhinji.
Če počasi večamo dovod vode (odpiramo pipo) bomo opazili, kako kapljice iz pipe kapljajo v
povsem naključnem vzorcu [4].
Kako naključno je neko dogajanje, lahko zelo dobro opazujemo na posebnem grafičnem prikazu.
Kadar imamo nek niz podatkov, v našem primeru zaporednih časov med padci posameznih
kapljic, si lahko ogledamo, v kakšnem odnosu sta časa med padcema dveh zaporednih kapljici na
grafu tn+1/tn, kjer je tn na primer čas med padcem prve in druge kapljice, tn+1 čas med padcem
druge in tretje kapljice.

Za vsako od moţnosti, periodično, kvaziperiodično in naključno

dogajanje oziroma padanje kapljic, obstaja značilen tn+1/tn graf (slika 9) [4].
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Slika 9 Značilen tn+1/ tn graf za periodično dogajanje (levi graf), kvaziperiodično dogajanje (sredinski graf) in
naključno dogajanje (desni graf).

Kot je mnogo dejavnikov, ki vplivajo na (neperiodično) kapljanja pipe, tesnilo pipe, pritisk v
ceveh, nivo vode v vodnem omreţju, itd., tako je mnogo dejavnikov, ki vplivajo na nastanek
potresov. Ker gre tudi pri potresni dejavnosti za dokaj neperiodično delovanje, lahko tu naredimo
analogijo s kapljajočo pipo. Posamezne kapljice iz pipe predstavljajo potresne sunke, ostali
dejavniki »odgovorni« za kapljanje pa vse, kar vpliva na nastanek potresa [4].
Sam model kapljajoče pipe pa lahko prevedemo na sistem nihajoče posodice, iz katere skozi
majhno odprtinico na njenem dnu kaplja. Tak model je osrednji del te diplomske naloge.
Kaj se pri kapljajoči posodici dogaja? Če posodica miruje, zaradi tlačne razlike tekočina
enakomerno kaplja skozi odprtino na dnu. Kapljice se posamično, ena za drugo, nabirajo ob
odprtini, ko doseţejo kritično vrednost, se odtrgajo od odprtine in padejo. Kadar posodica niha,
padanje kapljic ni odvisno samo od tlačne razlike in določene kritične vrednosti mase kapljice.
Med nihanjem namreč na kapljico, oziroma na celotno tekočino v posodici, deluje več sil kot med
mirovanjem. Posodica niha gor – dol, in zato nanjo poleg ostalih sil deluje tudi tako imenovana
sistemska sila, saj je gibanje posodice pospešeno. Sistemska sila je največja v skrajnih legah, v
skrajni spodnji legi sila na tekočino oziroma kapljice deluje v isti smeri kot teţa, v skrajni zgornji
legi pa v nasprotni smeri kot teţa. Tako se lahko, kadar je sistemska sila dovolj velika, kapljica
odtrga od posodice prej ali kasneje, kot kadar posodica miruje.
Tako kapljanje kaj hitro postane neperiodično in nakazuje, da se lahko potres sproţi prej kot je
nakopičena seizmična energija dosegla svojo kritično vrednost, saj lahko na tektonsko
prelomnico vplivajo poleg bolj ali manj stalnega kopičenja elastične energije in napetosti še drugi
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dejavniki, recimo količina podtalnice v tleh. Ali pa se potresni sunek sproţi, ko je nakopičena
seizmična energija ţe presegla svojo običajno kritično vrednost, vendar je nekaj zadrţalo zdrs.

Teoretični opis nihajoče posodice, iz katere kaplja
Z nihajočo posodico, iz katere kaplja, se ţelimo čim bolj pribliţati dejanskemu dogajanju na
tektonskem prelomu. Počasno iztekanje tekočine skozi luknjico posodice predstavlja počasno
kopičenje napetosti zaradi premikanja tektonskih plošč, nihanje posodice predstavlja bolj ali manj
naključno zunanjo motnjo, na primer nihanje podtalnice v tleh, padanje kapljic predstavlja potres
oziroma sprostitev nakopičene seizmične energije. Plošče ob prelomih drsijo izredno počasi,
sploh glede na čas, v katerem se zgodi potres. Glede na to, da je drsenje plošč stalno, potresi pa le
občasni, mora biti nihanje posodice hitrejše od padanja kapljic, v nasprotnem primeru bi namreč
lahko dobili potres ob vsakem premiku plošče (kapljica bi padla ob vsakem nihaju posodice).
Posodica torej niha in z njo kapljica, ki se nabira na odprtini. Nanjo deluje v smeri navpično
navzgor sila posodice, v nasprotni smeri pa sila teţe ter, zaradi pospešenega gibanja posodice,
sistemska sila (slika 10).

Slika 10 Skica kapljajoče nihajoče posodice. Kapljica se nabira na ţički, ki sega iz odprtine, posodica niha s hitrostjo
v in nihajnim časom to, na kapljico deluje sila posodice Fp, sila teţe Fg in sistemska sila Fs.
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Nihanje posodice opišemo kot sinusno nihanje z odmikom z, amplitudo z0, kroţno frekvenco ω in
faznim zamikom δ:
z  z 0 sin  t    .

(16)

Kapljici se masa (m) s časom povečuje
m  m0   mt ,

(17)

kjer je m0 minimalna začetna masa na odprtini posodice in

 m masni pretok malinovca iz

posodice.
Pogoj, da kapljica pade, je, da je preseţena mejna sila F0 za odtrganje kapljice, torej da sta sila
teţe, Fg = mg, in sistemska sila, Fs = -ma, večji ali enaki F0
Fg + Fs ≥ F0 .

(18)

Ob upoštevanju enačb (16) in (17) iz (18) sledi pogoj za kapljanje iz posodice

m 0



  m t  g   z 0 sin  t  
2

 

F0

.

(19)

Enačbo (19) je teţko rešiti analitično, zato rešitve poiščemo numerično s programom Excel. Za
izbrane parametre m0,  m , z0, ω in δ preko enačbe (19) poiščemo mejno silo za padanje kapljic
in postopek ponavljamo, da dobimo zaporedja časov med padci posameznih kapljic (slika 11).
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Slika 11 Numerične rešitve enačbe (19) na grafu tn+1/tn.
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Mehanski model kapljajoče nihajoče posodice
Po zgledu kapljajoče pipe Roberta Shawja je bil narejen poskus s kapljajočo posodico.
Poskus je sestavljen iz posodice z luknjico, skozi luknjico je nameščena kratka ţica, ki omogoča
enakomerno nabiranje (rast) kapljice. Posodica stoji na podstavku, ki visi na proţni vzmeti. Sama
vzmet je pritrjena na vibrator. Celoten sistem je nameščen na večje stojalo (slika 12).

Slika 12 Postavitev glavnega poskusa z nihajočo posodico iz katere kaplja tekočina.

Podroben opis sestavnih delov poskusa

Posodica
Za posodico je bil uporabljen jogurtov lonček iz prozorne plastike. Ustreza kriterijem glede
količine tekočine, jasnega spremljanja nivoja tekočine, ne prispeva veliko k masi celotnega
poskusa, ni ga teţko preluknjati, je lahko dostopen in cenovno zelo ugoden.
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Ţica
Za ţico, ki je bila nameščena skozi luknjico v dnu lončka je bila uporabljena tanka (premer
pribliţno 0,5mm) kovinska ţica, iz trgovine za hobi program.

Podstavek
Podstavek je lesen kvader, z okroglo odprtino v katero se posodica tesno prilega, na sredini te
odprtine pa je izvrtana manjša luknja (premer pribliţno 1cm) namenjena kapljanju kapljic.
Podstavek ima tri drţala za namestitev nosilne vrvice.

Vzmet
Uporabljena je bila mehkejša proţna vzmet. Koeficient vzmeti je 3,28 N/m, opis meritev je podan
v poglavju o meritvah.

Vibracijski generator
Za stalno vzbujanje vzmeti. S stalno amplitudo in moţnostjo spreminjanja frekvence (Znamka:
Frederiksen, št. izdelka 218500, 6 V/ 1 A).

Funkcijski generator
Za vzbujanje vibracijskega generatorja pri različnih frekvencah (Znamka: Frederiksen, št. izdelka
250250, 5 V/1 A, 0,001Hz – 100 kHz).
Tekočina
Za tekočino je bil uporabljen malinovec, trgovske znamke najboljšega soseda. Brez
konzervansov, s sladkorjem.

Potek poskusa
Prvi del poskusa je bil namenjen iskanju ustrezne velikosti odprtine skozi katero kaplja
malinovec in ţice, na kateri se kapljica nabira. Ustreznost le-teh je bila preverjena na mirujočem
sistemu (slika 13). Iskalo se je tako odprtino in ţico, da bi bil čas med posameznima kapljicam
pri mirujoči posodi nekje med 40 in 60 sekundami. Zanimalo nas je tudi ali kapljice pri mirujoči
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posodici padajo povsem enakomerno, torej kako podobni oziroma različni so časi med dvema
zaporednima padcema kapljic.

Slika 13 Fotografija prvega dela poskusa, iskanja primerne odprtine in ţičke za ustrezno kapljanje iz mirujoče
posodice.

Ustrezna odprtina in ţica sta bili najdeni ţe po štirih različnih poskusih. Prav tako se je izkazalo,
da je kapljanje iz mirujoče posodice res zelo enakomerno.
Lonček je bil luknjan z razgreto buciko, za ţičke pa so bile uporabljene različne pisarniške
sponke in ţica iz hobi programa.
Dejavniki, ki so vplivali na potek poskusa in same rezultate, so oblika luknjice v lončku –
kapljice so se drugače nabirale, če je bila luknjica čisto okrogla ali pa »poljubne« oblike. Dolţina
ţice, ki je segala iz lončka – če je bila ţica predolga, se je na njej nabralo več manjših kapljic, ki
so se šele sčasoma sprijele v večjo in se odtrgale z ţice. Sam material iz katerega je bila ţica –
na eni izmed pisarniških sponk je prišlo do nenavadne reakcije z malinovcem, na sponki
potopljeni v malinovec so se tvorili drobni mehurčki, skoraj kot fina pena, ki so mašili odprtino v
lončku. Razlike v rezultatih pa so se pojavile tudi ob uporabi »sveţega« in »recikliranega«
malinovca pri isti odprtini in ţici. Sveţ malinovec je malinovec neposredno iz plastenke, še nikoli
uporabljen, recikliran malinovec pa malinovec, ki je ţe bil uporabljen za opazovanje kapljanja in
shranjen v drugo plastenko. Sveţ malinovec je bolj tekoč, časi med kapljicami so bili krajši kot
pri recikliranem malinovcu, pri isti odprtini in ţici.
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Drugi del poskusa je bil namenjen merjenju odvisnost časov med posameznimi padci kapljic in
višino malinovca v posodici. Poskus je še vedno potekal z mirujočim lončkom. Edini parameter,
ki je bil spreminjan, je bila višina oziroma volumen malinovca v lončku. Da bi vse ostalo bilo
čim bolj nespremenjeno, so meritve za posamezno višino malinovca potekale v enem samem
poskusu. Začelo se je z merjenjem časa med padlimi kapljicami pri najniţji višini malinovca, V1,
po 15 padlih kapljicah je bil v lonček dotočen malinovec do višine V2, ki je dvojna višina višine
V1, po 15 kapljicah padlih pri višini malinovca V2, je bil dotočen v lonček malinovec do višine
V3, ki je trojna višina višine V1, in še tu izmerjen čas med vsako izmed 15 padlih kapljic (slike
14, 15, 16).
Po predvidevanju so bili časi med padlimi kapljicami z večjo višino krajši, vendar ob vsaki višini
malinovca konstantni. Rezultati ene izmed meritev se nahajajo v poglavju o meritvah.

Slika 14 Fotografija drugega dela poskusa, preučevanje odvisnosti kapljanja malinovca od višine malinovca v
lončku, višina 1.

Slika 15 Fotografija drugega dela poskusa, preučevanje odvisnosti kapljanja malinovca od višine malinovca v
lončku, višina 2.
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Slika 16 Fotografija drugega dela poskusa, preučevanje odvisnosti kapljanja malinovca od višine malinovca v
lončku, višina 3.

V tretjem delu poskusa smo določali masni pretok. Preverili smo tudi ali se po daljšem času
(pribliţno 1 ura) višina malinovca toliko zniţa, da ţe vpliva na čas med posameznima kapljicama
– tj. da se spremeni masni pretok. Prav tako nas je zanimalo ali so kapljice med celotnim
poskusom stalno enake.
Poskus je potekal z mirujočo posodico pri višini malinovca V1. Čase med posameznima
kapljicama smo merili dobrih 49 minut. Za določitev masnega pretoka je bil stehtan podstavek,
na katerega so kasneje padale kapljice, najprej prazen in nato poln. Izmerili smo, da je v 49
minutah izteklo 2,00 g malinovca. Merjen je bil celoten čas kapljanja na podstavek, od prve do
zadnje kapljice, 49 min 41 s, ter po enačbi  m 

m

izračunan masni pretok 0,0024 kg/s.

t

Izkazalo se je tudi, da se višina malinovca na oko ni spremenila, spremenil pa se je čas med
padcem zaporednih kapljic, v 49 minutah iz 51 s na 56 s med posameznima kapljicama (slika 17).
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Slika 17 Histogram zaporedni časov med posameznimi padci kapljic pri merjenju masnega pretoka za prikaz
daljšanja časa med dvema zaporednima kapljicama.

Za posnetek kapljic smo med samim kapljanjem stalno premikali podstavek na katerega so
kapljale kapljice, tako da naj ne bi niti dve padli na isto mesto. To sicer ni bilo povsem uspešno,
kar je razvidno iz spodnje fotografije (slika 18). Kjer je kapljica večja, sta padli dve na isto
mesto.

Slika 18 Fotografija padlih kapljic z mirujočim lončkom.
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Četrti del poskusa, je bil še zadnji izvajan doma, bil je prvi poskus z nihanjem posodice. Za ta
poskus je bil uporabljen izbran lonček z ustrezno odprtino in ţičko, lesen podstavek, kovinsko
stojalo, dve vzmeti (mehkejša in trša) in malinovec (slika 19).
Posodico smo izmaknili iz ravnovesen lege in jo prepustili lastnemu nihanju z namenom
opazovanja iztekanja malinovca med nihanjem. Vsi poskusi v tem delu so bili neuspešni. Nihanje
je bilo ne sinusno, posoda je nihala v vse smeri (pri mehkejši vzmeti občutno manj kot pri trši),
nihanje je po nekaj nihajih prenehalo zaradi dušenja. Skoraj nemogoče je bilo meriti čase med
padlimi kapljicami in določiti amplitudo nihanja. Rezultati meritev so bili neuporabni, med
nihanjem posodice je iz nje kapnilo le nekaj kapljic, od 3 do 6 med vsako na meritvijo.
Glavi problem je bil zagotoviti stalno in enakomerno nihanje, zato se je poskus preselilo v
fizikalni laboratorij na fakulteti.

Slika 19 Fotografija četrtega dela poskusa, nihanje posodice.

Glavni poskus
K celotnemu sistemu je bil dodan vibrator za vzbujanje nihanja posodice. Vzmet, na katero je
obešena posodica, smo pritrdili na vibrator, ki je vzbujal nihanje z izbrano frekvenco in stalno
amplitudo vzbujanja. Tako je bila rešena teţava s prekratkim časom nihanja. Izbrana je bila
mehkejša od vzmeti, zaradi večje stabilnosti (slika 20). Pri izvedbi poskusa je prišlo do utripanja
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nihanja posodice, česar nismo pričakovali. Morali smo biti pozorni pri nastavljanju frekvence
vzbujanja, da smo lahko ustrezno izvedli poskus. Zavedamo se, da je bil ta problem, usklajevanje
lastne frekvence nihanja vzmeti in frekvence nihanja vibratorja, določen vir napak pri merjenjih.
Ob vsaki ponovitvi poskusa je bilo potrebno najprej določiti lastno frekvenco nihanja vzmeti,
obteţene s podstavkom ter napolnjenim lončkom. Nato se je nastavilo frekvenco generatorja
oziroma vibratorja blizu te lastne frekvence nihajoče posodice. Frekvenco smo nastavili tako, da
je bila blizu resonančne frekvence in smo imeli zato večje amplitude nihanja, pri tem pa je bilo
nihanje posodice še vedno stabilno in se ni preveč premikala v horizontalni smeri. V kolikor so
bili pospeški med nihanjem premajhni in tako tudi sile, ki so med nihanjem delovale na kapljice,
premajhne, so kapljice padale povsem enakomerno.
Poleg lastne frekvence je bila ob vsaki meritvi izmerjena še amplituda nihanja.

Slika 20 Fotografija glavnega poskusa, ki se je izvajal na fakulteti.

Opravljenih je bilo 6 meritev. Prva meritev pri višini malinovca V1 in z dvajsetimi izmerjenimi
časi. Druga meritev pri višini malinovca V2 in z dvajsetimi izmerjenimi časi. Preostale štiri
meritve pa prav tako pri višini V2 in s petdesetimi izmerjenimi časi. Količino malinovca je bila
povečana le zato, da se je skrajšal čas med dvema zaporednima kapljicama. Število izmerjenih
časov pa za bolj natančne rezultate.
Zadnje tri meritve so bile izvajane malo drugače kot prejšnje. Po vsaki meritvi z nihanjem je bila
izvedena dvojna kontrolna meritev brez nihanja. Najprej s količino malinovca, ki je še ostala v
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lončku, nato s polno količino malinovca V2. Po petdesetih izteklih kapljicah se je namreč
gladina malinovca spustila skoraj za milimeter. Tako se je vsaka naslednja meritev z nihanjem
začela s polno višino malinovca, V2.
Med drugim je bilo opaziti razliko med kapljicami padlimi med mirovanjem posodice in
kapljicami padlimi, ko je posodica nihala (slika 21). Kapljice, ki so padle iz nihajoče posodice, so
padle na podlago z večjo hitrostjo, kot kapljice, ki so padle iz mirujoče posodice. Zato so
kapljice, ki so padle z nihajoče posodice bolj sploščene oblike kot kapljice, ki so padle iz
mirujoče posodice.

Slika 21 Fotografija padlih kapljic. Premeri ostankov kapljic, ki so padale med mirovanjem posodice (zgoraj), so
znatno manjši od premerov ostankov kapljic, ki so padale med nihanjem posodice (spodaj)

V nadaljevanju so opisane napake pri izvedbi meritev, podani so rezultati dveh najuspešnejših
meritev ter njihova interpretacija.
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Napake pri merjenju
Osnovna meritev med poskusom je bilo merjenje časa med padci posameznih kapljic. Glede na
to, da je merjene časa potekalo z ročnim štopanjem, se tu vsekakor pojavi napaka, saj nikoli ni bil
zabeleţen čas padle kapljice v povsem istem trenutku kot je kapljica padla na podlago. Se je pa
pri samem merjenju osredotočalo na to, da se je beleţilo čase kapljic vedno v isti legi. Natančnost
merjenja časovnih razmikov je ocenjena na 30 stotink sekunde.
Meritve smo delali z malinovcem in izkazalo se je, da se na zraku suši, kar znatno spremeni
njegovo viskoznost in s tem hitrost iztekanja iz posodice. Ker je sušenje teţko predvidljivo, je to
tudi vir napak, predvsem se ne da lepo primerjati rezultatov, narejenih v različnih dnevih. Ob
ponovitvi iste meritve s ponovno uporabljenim malinovcem nismo dobili enakih rezultatov kar se
tiče konkretnih časovnih razmikov. Se pa je ohranjala periodičnost oziroma neperiodičnost.
Običajno so bili časi merjeni s ponovno uporabljenim malinovcem daljši kot pri malinovcu, ki je
bil prvič uporabljen za meritev, kot je opisano ţe pri poglavju Potek poskusa.
Tudi višina malinovca je vplivala na hitrost iztekanja iz lončka. Ker se med dlje časa trajajočimi
meritvami višina malinovca opazno spremeni med samo meritvijo, se časi padanja ustrezno
spremenijo, kar je lahko vir napake med merjenjem. Vpliv spremembe višine malinovca je bil
tako upoštevan pri dalj časa trajajočih meritvah, malinovec smo med vsako ponovitvijo meritev
dolivali do izbrane višine.
Utripajoče nihanje posodice je moteče, ker se spreminja amplituda nihanja in s tem sistemska sila
na kapljico in malinovec v posodici, kar je očitno vir napak. Pojav je bil seveda moteč, saj je
celoten sistem neenakomerno nihal ali celo povsem ustavil. Utripanja ne moremo enostavno
upoštevati v računih, zato smo se mu poskušali ogniti z nastavljanjem frekvence vzbujanja
vibratorja. Po nekaj pridobljenih izkušnjah nam je to dokaj dobro uspelo, je pa pomembno, da se
zavedamo te teţave, če bi se poskusov lotili v razredu. Moţen razlog za pojav utripanja je ne
popolnoma sinusno nihanje vibratorja, zaradi katerega se je vmes vzbujalo lastno nihanje vzmeti.
Amplitudo nihanja se je odčitavalo s pomočjo merilnega stojala (vidno na sliki 20), natančnost
odčitavanja je ocenjena na 3 cm.
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MERITVE IN REZULTATI
Koeficient vzmeti
Elastični koeficient vzmeti k smo merili na standardni način, tako da smo na vzmet obešali znane
uteţi in merili raztezek vzmeti. Iz grafa raztezka v odvisnosti od sile določimo naklon najbolje
prilegajoče se premice (slika 22).
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Slika 22 Raztezek v odvisnosti od sile za vzmet, ki smo jo uporabljali pri glavnem poskusu.

Iz grafa (slika 18) lahko razberemo koeficient vzmeti, je ravno obratna vrednost naklona premice,
3,28 N/m.

Padanje kapljic pri mirovanju
Merili smo čase med padlimi kapljicami pri treh različnih višinah malinovca v posodici. Pri
najniţji višini malinovca, V1, pri srednji višini V2, ki je dvojna višina višine V1 in pri najvišji
višini V3, ki je trojna višina višine V1 (tabela 1).
Iz meritev (slika 23) je očitno, da se kapljanje ustali po nekaj kapljicah, zato smo povprečne čase
(povp. Δt (s)) in standardni odklon (ς) izračunali pri višini V1 iz dvanajstih časov od
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4. do 15. kapljice, pri višini V2 smo uporabili vse čase razen prvega, medtem ko smo pri višini V3
uporabili vseh 15 meritev.
Tabela 1 Povprečni časovni razmik med zaporednimi kapljicami pri treh različnih višinah malinovca.

višina malinovca

V1

V2

V3

povp. Δt (s)

51,5

22,86

14,93

std. odklon ς

0,67

0,36

0,26

Histogram časovnega razmika med posameznima kapljicama pri vseh treh višinah malinovca v
posodici (slika 23)
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Slika 23 Histogram časovnih razmikov (Δt) med padci zaporednih kapljic za tri različne višine malinovca v posodici.
Zelen graf predstavlja meritve pri višini malinovca V1, rdeč graf predstavlja meritve pri višini malinovca V2 in
rumen graf meritve pri višini malinovca V3.

Padanje kapljic pri nihanju
Glavni del meritev predstavlja merjenje zaporednih časov med dvema zaporednima padcema
kapljic iz nihajoče posodice. Naredili smo več meritev pri različnih pogojih. Spreminjali smo
višino malinovca v posodici ter frekvenco, s katero smo vzbujali nihanje. Predstavili bomo le dva
primera, kjer se lepo vidi kvaziperiodičnost.
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Prva meritev
Pri tej meritvi je bil lastni nihajni čas posodice z malinovcem 1,64 s. Zato smo nastavili vzbujanje
vibratorja na 0,6 Hz, kar ustreza nihajnemu času vzbujanja 1,67 s. Tako je bil nihajni čas
vzbujanja posodice z malinovcem blizu lastnega nihajnega časa posodice. Zaporedni časovni
intervali med posameznimi kapljicami so prikazani kot histogram na sliki 24.
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Slika 24 Histogram časovnih razmikov (Δt) med padci zaporednih kapljic.

Začetne kapljice so padale v zelo podobnih časovnih intervalih, po sedmi kapljici pa sta se
pojavila dva značilna časovna razmika med padci zaporednih kapljic. Ocena dveh značilnih časov
pri tem kapljanju bi bila 26,3 s ± 0,1 s za krajši časovni razmik in 27,7 s ± 0,1 s za daljši časovni
razmik med kapljicama. Razlika med krajšim in daljšim časovnim intervalom je 1,3 sekunde, kar
predstavlja 5 % razlike med trajanjem obeh intervalov (slika 25).
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Slika 25 Graf tn+1/tn, ki prikazuje razporeditev zaporednih kapljic po časovnem razmiku.

Iz grafa na sliki 25 je lepo razvidno, da ne gre za periodično dogajanje. Točke na grafu so
razporejene na tri območja. Ta tri območja prikazujejo tri različne časovne prehode med
posameznima zaporednima kapljicama. Spodnje levo območje prikazuje padanje začetnih kapljic
s podobnim časovnim razmikom. Spodnje desno območje prikazuje prehod iz daljšega časovnega
razmaka na krajši časovni razmak med kapljicama. Zgornje levo območje ustreza prehodu iz
krajšega na daljši časovni razmik med padci kapljic. Nikoli pa se ni zgodil prehod iz daljšega
časovnega razmika na daljši časovni razmik oziroma, ni se zgodilo, da bi dvakrat ali večkrat
zapored padli kapljici, med katerima bi bil tisti daljši časovni razmik okoli 27,6 s.

Druga meritev
Pri tej meritvi je bil lastni nihajni čas posodice z malinovcem 1,62 s. Zato smo nastavili vzbujanje
vibratorja na 0,61 Hz, kar ustreza nihajnemu času vzbujanja 1,64 s. Tako je bil nihajni čas
vzbujene posodice z malinovcem blizu lastnega nihajnega časa posodice. Zaporedni časovni
intervali med posameznimi kapljicami so prikazani kot histogram na sliki 26.
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Slika 26 Histogram časovnih razmikov (Δt) med padci zaporednih kapljic.

Kapljanje se je začelo z daljšimi časovnimi razmiki med kapljicami, ki so se med sabo nekoliko
razlikovali. Po 14. kapljici pa se je časovni razmik med posameznimi kapljicami zmanjšal, glede
na prvih štirinajst kapljic. Še vedno pa se pojavlja nekaj različni značilnih časovnih razmikov.
Lahko podamo oceno, da se pojavlja šest značilnih časovnih razmikov med posameznimi
kapljicami. Ti so 24,1 s, 25,3 s, 26,1 s, 27,2 s, 20,9 s in 19,5 s.

Pri tej meritvi so rezultati zaradi preglednosti razdeljeni na dva grafa tn+1/tn. Prvi del kapljanja, z
daljšim časovnim razmikom med posameznima kapljicama, do 13. kapljice, je prikazan na sliki
27. Drugi del kapljanja, s krajšim časovnim razmikom med posameznima kapljicama, od 14. do
50. kapljice, je prikazan na sliki 28.
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Slika 27 Graf tn+1/tn, ki prikazuje razporeditev zaporednih kapljic po časovnem razmiku od 1. do 13. kapljice.
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Slika 28 Graf tn+1/tn, ki prikazuje razporeditev zaporednih kapljic po časovnem razmiku od 14. do 50. kapljice.

Iz obeh grafov je razvidno, da je dogajanje neperiodično. Pri sami meritvi se je pojavilo šest
različnih značilnih časov, graf tn+1/tn pa je tako bolj raztresen kot pri prvi meritvi. Vidimo
prehode iz daljšega na krajši časovni razmik, iz krajšega na daljši časovni razmik ter nekaj
zaporednih enakih časovnih razmikov med posameznimi kapljicami.
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Diskusija
Za primerjavo si najprej poglejmo časovno pojavljanje potresov na nekaterih potresno bolj
ogroţenih področjih sveta oziroma Slovenije.

Kalifornija, ZDA, ob prelomnici Svetega Andreja (San Andreas fault) (slika 29).

Slika 29 Grafični prikaz časovne razporeditve pojavljanja potresov na območju Kalifornije. Vir: [S29]

Povprečen čas med dvema potresoma iz meritev je okrog 120 let. Le-ti se pojavljajo v gručah
(cluster), znotraj katerih je čas med dvema potresoma pribliţno 60 let.
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Slovenija, različni prelomi (slika 30)
Na območju Slovenije se v grobem vse dogaja desetkrat počasneje, kot na zgoraj omenjeni
ameriški prelomnici. Torej lahko ocenimo, da je čas med potresi okoli 1200 let, kadar pa se
pojavi gruča, je med potresi okrog 600 let. Pri tem je vrzel med gručami lahko nekajkrat večja od
povprečnega časa, torej morda 2500 let.
Ker ne vemo ali je bil zadnji potres (recimo ta z območja Idrije, leta 1511 in magnitudo M ~ 6,0)
na začetki ali na kocu gruče, je groba ocena, da se naslednji potres lahko zgodi okoli 600 let
kasneje, torej nekje okrog leta 2100, ali pa morda 2400 let kasneje, se pravi nekje okrog leta
3900. Seveda pa se lahko zgodi tudi kadarkoli vmes.

Slika 30 Zemljevid Slovenije s tektonskimi prelomnicami in geodinamičnimi mreţami. Vir: [S30]

Zgornje Posočje, različni prelomi Zgornjega Posočja [7]
Zajeti so potresi z ţariščem na območju Zgornjega Posočja in potresi, ki so nastali drugod,
vendar je bila njihova moč tako velika, da so vplivali tudi na to področje. Z magnitudo 4 in več
ter po EMS stopnje VI in več. (tabela 2)
(opis Evropske intenzitetne lestvice – EMS, v prilogi 1)
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Tabela 2 Tabela časovne razporeditve potresov na območju Zgornjega Posočja od leta 1279 do 2004, z magnitudo 4
ali več in stopnje VI ali več po EMS lestvici.

leto potresa

čas med potresi (v letih)

1279

69

1348

163

1511 marec in avgust

179

1690

26

1716

72

1788

31

1819

31

1850

5

1855

3

1857

15

1872

46

1918

24

1942

2

1944

24

1968

8

1976 maj in september 12
1998

6

2004
Zgornji podatki za časovno razporeditev potresov na območju Zgornjega Posočja, glede na
povprečno tektonsko aktivnost slovenskih tal predstavljajo dogajanje znotraj gruče potresov.
Analogija z meritvami nihajoče kapljajoče posodice
V tabeli 3 so zbrani časi padcev kapljic za en niz meritev. Vsi časi so zelo blizu 27 s, vendar
imamo nekaj izjem: 26,5 s; 26,0 s; 28,5 s. V grobem to predstavlja 4 % razliko, kadar se le-ta
pojavi. Lastni nihajni čas sistema pri tej meritvi je bil 1,62 s.
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Tabela 3 Tabela meritev padanja kapljic pri nihanju posodice. V desnem stolpcu je merjen celoten čas padanja, v
levem pa časovni razmik med dvema zaporednima kapljicama.

t (s) Δt (s)

t (s) Δt (s)

t (s) Δt (s)

27,00 27,00

488,27 27,07

948,90 27,07

53,87 26,87

515,35 27,08

976,04 27,14

80,74 26,87

542,46 27,11

1003,07 27,03

107,73 26,99

569,61 27,15

1030,17 27,10

134,64 26,91

596,65 27,04

1057,27 27,10

161,64 27,00

623,81 27,16

1084,37 27,10

188,73 27,09

650,88 27,07

1110,38 26,01

215,92 27,19

677,95 27,07

1136,99 26,61

243,01 27,09

705,02 27,07

1164,02 27,03

270,08 27,07

732,12 27,10

1191,06 27,04

298,64 28,56

759,25 27,13

1218,20 27,14

326,89 28,25

786,29 27,04

1245,25 27,05

352,84 25,95

813,42 27,13

1272,35 27,10

380,04 27,20

840,50 27,08

1299,45 27,10

407,00 26,96

867,61 27,11

1326,51 27,06

434,06 27,06

894,76 27,15

1353,59 27,08

461,20 27,14

921,83 27,07

1380,66 27,07

To sedaj uporabimo na naši predpostavljeni časovni skali 1200 let za potresno periodo.
4% pri 1200 letih, predstavlja 50 let, torej ţe ta preprost model nihajoče kapljajoče
posodice da dokaj verjetno nihanje ±50 let. Iz tega torej lahko sklepamo, da bo naslednji
močan potres leta 2700 ± 50 let. Tako odstopanje je seveda predpostavljeno iz naših
meritev in ne morem trditi, da povsem ustreza za tektoniko slovenskega ozemlja.

Jasno je torej, da se iz fizikalnih zakonov potresov ne da zanesljivo napovedati, predvsem
na za daleč vnaprej.
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UPORABA MODELA V ŠOLI
Model kapljajoče pipe lahko uporabimo tudi pri pouku v osnovni oziroma srednji šoli. Z
modelom lahko pokaţemo, kako lahko iz povsem periodičnega dogajanja lahko z majhno
motnjo preidemo v kvaziperiodično dogajanje. Najprimernejše bi bilo seveda ta model
uporabiti ob obravnavi potresov.
Poskus z modelom poteka v dveh delih, v prvem delu učenci opazujejo kapljanje
malinovca iz mirujoče posodice pri dveh oz. treh različnih gladinah. V drugem delu
učenci opazujejo kapljanje iz nihajoče posodice.
Pripomočki:
- posodica z luknjico in ţičko skozi, na posodici naj bodo oznake za dve do tri višine
malinovca (V1, V2 = 2V1in V3 = 3V1)
- malinovec
- stojalo, za mirujočo in nihajočo posodico
- vzmet
- pladenj, star papir
- štoparica
- vibrator (lahko nadomestimo s čim, kar bo enakomerno vzbujalo nihanje vzmeti, z
amplitudo 1 cm in nihajnim časom pribliţno 1 s)

Prvi del poskusa:
Potrebujemo posodico z ţičko, stojalo, malinovec, štoparico, pladenj in star papir.
Celoten poskus naj bo postavljen, učenci naj le dolivajo malinovec in merijo časovne
razmike med posameznimi kapljicami. V skupini naj bodo najmanj trije učenci. En
učenec doliva malinovec, drugi učenec meri čas padanja kapljic in tretji učenec te čase
beleţi. Z učenci se najprej pogovorimo o njihovih predvidevanjih, kaj se bo zgodilo s
časom med posameznima padlima kapljicama ob višanju gladine malinovca. Nato
izvedemo poskus.
Najprej nalijemo malinovec do višine V1. Počakamo padce nekaj kapljic, da se kapljanje
ustali nato merimo čase med padci kapljic. Zabeleţimo vsaj 20 časov. Vsakič beleţimo
čas padca kapljice na isti višini, najprimernejše tik ob padcu na papir, saj lahko takrat
padec kapljice tudi slišimo. Ob vsakem padcu nekoliko premaknemo zaščitni papir, da
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vsaka kapljica pade na prazno mesto na papirju in tako lahko slišimo vsak padec. Po
zabeleţenih vsaj 20 padcih kapljic pri višini V1, dolijemo malinovec do višine V2. Prav
tako počakamo nekaj kapljic, da se kapljanje ustali, nato beleţimo čase padcev kapljic
enako kot pri višini V1. V kolikor smo se odločili za tri višine malinovca, ponovimo
postopek še z višino V3. Rezultate zapisujemo v tabelo (čas padca kapljice).
/

zaporedna

V1

kapljica

padca

čas V1 /

V2

Δt [s]

kapljice [s]

/

čas V2 /

padca

Δt [s]

kapljice [s]

V3

/

čas V3 /
Δt [s]

padca
kapljice [s]

1.
2.
.
.
.
19.
20.
Ko

zaključimo

z

meritvami

najprej

prelijemo

malinovec

nazaj

v

prvotno

posodo/plastenko. Nato izračunamo posamezne čase med dvema zaporednima padlima
kapljicama (Δt). Primerjamo čase med posameznimi višinami malinovca. Te čase
vnesemo v histogram, za vsako višino malinovca posebej. Pri enaki skali bi morali za
vsako naslednjo višino malinovca dobiti niţje stolpce v histogramu. Pri posamezni višini
malinovca pa so stolpci skoraj enakih višin.

Drugi del poskusa:
Potrebujemo posodico z ţičko, stojalo, malinovec, vzmet, vibrator, štoparico, pladenj in
star papir. Celoten poskus naj bo postavljen, učenci naj le merijo časovne razmike med
posameznimi kapljicami. V skupini naj bodo najmanj trije učenci. En učenec nalije
malinovec in vklopi vibrator, drugi učenec meri čas padanja kapljic in tretji učenec te
čase beleţi. Z učenci se najprej pogovorimo o njihovih predvidevanjih, kaj se bo zgodilo
s časom med posameznima padlima kapljicama, ko bo celoten sistem nihal na vzmeti.
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Prva meritev padcev kapljic je kontrolna meritev in jo izvedemo brez nihanja posodice. V
posodico nalijemo malinovec (npr. do višine V2), počakamo nekaj kapljic, da se kapljanje
ustali in beleţimo čase padcev kapljic kot pri prvem delu poskusa, za vsaj 30 kapljic.
Nato (po potrebi) dolijemo malinovec spet do višine V2, vključimo vibrator, počakamo,
da se nihanje ustali. Ponovno beleţimo čase padcev kapljic kot poprej, za vsaj 30 kapljic.
Rezultate zapisujemo v tabelo (čas padca kapljice).

zaporedna

mirujoča posodica mirujoča

kapljica

/ čas padca kapljice posodica / Δt čas padca kapljice posodica / Δt
[s]

[s]

nihajoča posodica / mirujoča

[s]

[s]

1.
2.
.
.
.
29.
30.
Po

merjenju

izključimo

vibrator

in

prelijemo

malinovec

nazaj

v

prvotno

posodo/plastenko. Nato izračunamo posamezne čase med dvema zaporednima padlima
kapljicama (Δt). Primerjamo čase pri mirujoči posodici s časi padcev kapljic pri nihajoči
posodici. Te čase vnesemo v dva histograma, za mirujočo in nihajočo posodico posebej.
V histogramu za mirujočo posodico naj bi bili stolpci skoraj enakih višin – značilno za
periodično dogajanje. Histogram za nihajočo posodico pa naj bi imel stolpce v nekaj
različnih višinah - značilno za kvaziperiodično dogajanje.
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Dodatno za srednjo šolo:
Razliko med časi pri mirujoči posodici in časi pri nihajoči posodici lahko prikaţemo še
na grafu tn+1/tn. Za vsako meritev posebej naredimo tabelo z dvema stolpcema, v prvem
stolpcu so časi med zaporednima padlima kapljicama Δt od prve do predzadnje kapljice,
v drugem stolpcu pa od druge do zadnje kapljice. Iz tako pripravljenih tabel vnesemo
meritve v graf tn+1/tn. Za mirujočo posodico naj bi dobili na grafu tn+1/tn le eno točko –
vzorec za periodično dogajanje. Za nihajočo posodico naj bi dobili na grafu tn+1/tn nekaj
razpršenih točk – vzorec za kvaziperiodično dogajanje.
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ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo preučevali kvaziperiodično dogajanje, ki je značilno za pojav
potresov. Pregledali smo nekaj modelov, ki so namenjeni prikazu neperiodičnega
oziroma kvaziperiodičnega dogajanja, model plazov na kupu peska, O-F-C model klad,
model kapljajoče pipe. Osredotočili smo se na slednjega, model kapljajoče pipe, s
katerim se je ukvarjal ţe Robert Shaw. Model smo preučili teoretično in praktično.
Pripravili smo računsko obravnavo modela kapljajoče pipe in preprost praktičen model.
Na praktičnem modelu smo izvedli mnoţico meritev. Analiza meritev, še posebej
nazorno grafična, je pokazala, da so rezultati meritev v skladu z računskimi
predpostavkami. Ţe z manjšo motnjo smo iz periodičnega dogajanja uspeli dobiti
kvaziperiodično dogajanje. Preprosta posodica z luknjico na dnu, skozi katero smo
napeljali ţičko, je predstavljala kapljajočo pipo. V kolikor je posodica mirovala je bilo
kapljanje malinovca iz nje periodično, čim je bila posodica obešena na stalno nihajočo
vzmet, periodičnosti kapljanja ni bilo več. Pri manjšem številu meritev je sicer vseeno
kazalo na periodično dogajanje, vendar je s povečanjem števila meritev razlika s
kapljanjem pri mirovanju postala očitna.
Mehanski model je primeren za uporabo v osnovni šoli, izvedba poskusa je dokaj
enostavna, edina zahtevnejša stvar je dobiti ustrezno vzbujanje nihanja, kar pa spada v
učiteljev sklop predpriprav. Tudi sama grafična analiza rezultatov merjenja je enostavna.
Za risanje je morda nekoliko zahtevnejši graf tn+1/tn , ki ga pri obravnavi v osnovni šoli
lahko izpustimo, saj ţe sam histogram dovolj dobro nakazuje ali gre za periodičen ali
neperiodičen pojav.
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PRILOGA
Priloga 1 – Evropska intenzitetna potresna lestvica (tabela 4) [8]
Tabela 4 Opise evropske intenzitetne lestvice po stopnjah in učinkih.

EMS-98
Naziv
intenziteta

Značilni učinki (povzeto)

I

Nezaznaven

Ljudje ga ne zaznajo.

II

V hišah ga čutijo redki posamezniki v mirovanju.

III

Komaj
zaznaven
Šibek

IV

Zmeren

V hišah ga čutijo le redki posamezniki v mirovanju.

X

V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki
posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata
zaropotajo, posode zaţvenketajo.
Močan
V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem pa
posamezniki. Mnogi se zbudijo. Posamezniki se prestrašijo.
Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. Viseči predmeti vidno
zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrta in okna
loputajo.
Z manjšimi Mnogi ljudje se prestrašijo in zbeţijo na prosto. Nekateri
poškodbami
predmeti padejo na tla. Mnoge stavbe utrpijo manjše
nekonstrukcijske poškodbe (lasaste razpoke, odpadanje
manjših kosov ometa)
Z zmernimi Večina ljudi se prestraši in zbeţi na prosto. Stabilno
poškodbami
pohištvo se premakne iz svoje lege in številni predmeti
padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne stavbe so
zmerno poškodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje
ometa, odpadanje delov dimnikov. Na starejših stavbah se
lahko pojavijo velike razpoke v stenah, porušijo se predelne
stene.
Z močnimi Mnogi ljudje s teţavo lovijo ravnoteţje. Pojavijo se velike
poškodbami
razpoke na stenah mnogih stavb. Pri posameznih dobro
grajenih navadnih stavbah se porušijo stene. Slabo grajene
stavbe se lahko porušijo.
Rušilen
Splošna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porušijo.
Tudi dobro grajene stavbe so zelo močno poškodovane:
porušitev sten, delna porušitev stavb.
Zelo rušilen
Mnogo dobro grajenih stavb se poruši.

XI

Uničujoč

XII

Popolnoma
uničujoč

V

VI

VII

VIII

IX

Večina navadnih dobro grajenih stavb se poruši, uničene so
celo nekatere stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo.
Skoraj vse stavbe so uničene.
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