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POVZETEK

V diplomskem delu predstavimo izdelavo in delovanje demonstracijskega seizmografa,
ki meri tresenje tal v horizontalni smeri. Seizmograf je namenjen učiteljem kot didaktični
pripomoček. Pri izdelavi smo uporabili preproste in cenovno ugodne materiale, ki omogočajo
izdelavo takega seizmografa vsakemu učitelju. Seizmograf deluje na principu zajemanja video
posnetka. Z ustrezno programsko opremo lahko iz posnetka odčitamo podatke, ki opišejo
gibanje tal v izbrani horizontalni smeri. Izvor svetlobe je laser, ki je pritrjen na nihajočo palico.
V diplomskem delu obravnavamo nekaj podobnih pripomočkov, ki so na voljo na trgu, in jih
primerjamo med seboj. Na kratko povzamemo teme pri pouku fizike, na katere se lahko učitelj
pri uporabi seizmografa v šoli naveže in spodbudi diskusijo v razredu. Na koncu je dodan učni
list za izvedbo učne ure s seizmografom.

KLJUČNE BESEDE:
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ABSTRACT

In the thesis the construction and the operation of a seismograph that records the ground
motion is described. The seismograph is designed for teachers as a didactic tool. We used
inexpensive and easily obtainable materials, which enable teachers to build up such a
seismograph. The seismograph records video data. From the video data the information about
the ground motion in a selected horizontal direction is extracted. The light source used is a
laser pointer that is attached to the swinging rod. In this thesis several similar demonstration
devices that are available on the market are described and compared among each other. In
addition we briefly describe some topics in school physics that teachers can address while using
the seismograph in order to provoke a discussion in class. A work sheet for carrying out a
lesson with the seismograph is attached at the end.
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1.

UVOD
V diplomskem delu obravnavamo izdelavo seizmografa kot demonstracijskega učnega

pripomočka. Poudarek je na fizikalnem ozadju delovanja seizmografa. Za tako temo diplomske
naloge sem se odločil, ker so me že kot osnovnošolca zanimali potresi. Mogoče je to vpliv
okolja, saj leži Kobarid na potresno aktivnem območju. Dva večja potresa sem doživel tudi
sam. To sta bila potresa leta 1998 in 2004 z žarišči v bližini Bovca. V sedmem razredu osnovne
šole sem sodeloval pri izdelavi seizmografa pod mentorstvom Olge Drole. Seveda o potresih
in s potresi povezano fiziko takrat nisem vedel kaj dosti, se pa spomnim, da smo bili v ekipi
trije ter da smo bili navdušeni, ko smo sestavljali motorček za poganjanje bobna, na katerega
je bil zalepljen papir za zapis seizmograma. Seizmologija me je ponovno pritegnila v okviru
predmeta geofizika na Fakulteti za matematiko in fiziko. Izdelava demonstracijskega
seizmografa, namenjenega predvsem učiteljem fizike v osnovni šoli, je bila tako logična izbira
za temo diplomske naloge.
Diplomsko delo je razdeljeno v dve večji poglavji. V prvem, teoretičnem delu, povemo
nekaj osnovnih dejstev in spoznanj, povezanih s seizmologijo. Na začetku se dotaknemo
Zemlje in premikanja tektonskih plošč, kar nas privede do potresov, glavnega razloga za
uporabo seizmografov. Nato predstavimo različne modele naprav, ki se uporabljajo v šolah in
drugje za prikaz zaznavanja in beleženja premikanja tal. Opisani so različni modeli, od tistih
najbolj osnovnih, ki jih lahko izdelajo učenci nižjih razredov, do bolj zahtevnih, kjer je
potrebno že boljše znanje fizikalnega ozadja, in takih, ki bi jih že lahko uporabili v šoli za zelo
natančne meritve.
Na podlagi ugotovitev je izveden praktični del diplomske naloge: izdelava seizmografa
in opis izdelave. Pri izdelavi seizmografa se pojavijo vprašanja, kako narediti čim boljši
pripomoček, še posebej moramo razmišljati o načinu beleženja in ojačitvi signala, ki ga
merimo. Že s kratkim premislekom lahko ugotovimo, da pisalo in papir nista ravno idealna
zaradi trenja, ki se ustvarja med njima, še posebej, če želimo natančno meriti tresljaje z
manjšimi amplitudami. V praktičnem delu se posvetimo tudi fizikalnemu ozadju delovanja
seizmografa, saj učenci tako dobijo nov pogled na uporabnost fizike, ki se jo učijo v šoli. Ker
so seizmografi navadno dragi, če jih kupimo v trgovini, smo izdelali nizkocenovni seizmograf,
ki je šolam lahko dostopen. Poleg tega je diplomskemu delu kot pomoč učitelju priložen učni
list, ki je namenjen usmerjanju aktivnosti pri izvedbi učne ure z modelom seizmografa.
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2.

TEORETIČNI DEL
Preden začnemo govoriti o seizmografih, si poglejmo nekaj dejstev in pojavov, zaradi

katerih seizmografe uporabljamo. Zgodba se prične s planetom Zemlja, na katerem živimo.

2.1.

ZGRADBA ZEMLJE

OBLIKA IN SESTAVA PLANETA ZEMLJA
Večina tega odstavka je povzeta po [1]. Planet Zemlja ima iz vesolja od daleč obliko
skoraj idealne krogle. Da ni povsem tako, je napovedal že Newton. Meritve oblike, ki jih
izvajajo geodeti, so pokazale, da ima obliko sploščenega rotacijskega elipsoida, kar pomeni,
da ima njen prerez preko polov obliko elipse. To pomeni, da je razdalja od središča Zemlje do
površja večja na ekvatorju, kot na polih. Za poenostavljeno geometrično obliko Zemlje se
uporablja izraz geoid (GEA, kar izvira iz grške mitologije, ko so tako poimenovali boginjo
Mati Zemljo). Oblika Zemlje je posledica vrtenja okoli lastne osi in porazdelitve mase znotraj
Zemlje. Tako je premer, ki povezuje dve točki na ekvatorju, 42,5 km daljši od tistega, ki
povezuje pola. Največja odklona od geoida na površju planeta sta Mt. Everest z 8850 metri nad
gladino morja in verjetno Marianski jarek, katerega najgloblja točka leži 10911 metrov pod
gladino. Pri tem kot površje Zemlje izberemo mejo med trdnim oziroma kapljevinastim
agregatnim stanjem in atmosfero. Račun pokaže, da ima krogla z volumnom, ki je enak
volumnu Zemlje, radij 6371 km. Ker si je velike vrednosti težko predstavljati, si poglejmo
primer, ki lepo opiše razmerja: »Na globusu s premerom 1 m prikažemo 9000 m visoko goro
kakor prilepljeno zrnce drobne mivke s premerom okoli 3/4 mm, kar je komaj opazna
izboklinica.«[1,str.29]
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NOTRANJOST ZEMLJE
V tem delu, ki je povzet večinoma po [2], se bomo omejili predvsem na litosfero. To je
tisti del Zemlje, ki je pomemben za diplomsko delo. Ostale dele bomo omenili zgolj pri
navajanju podatkov.
Struktura Zemlje
Zunanjo plast predstavlja trdna skorja iz silikatov, proti jedru pa ji sledijo trdni (zelo
viskozni) plašč, tekoče (mnogo manj viskozno od plašča) zunanje jedro ter trdno notranje jedro.
Od površja Zemlje proti njenemu jedru si tako sledijo [2]:
litosfera (globina 0–60 km, ponekod do 200 km), sestavljena iz:
skorje (globina 0–35 km, ponekod do 70 km) in
zgornjega dela plašča (globina 35–60 km, ponekod do 200 km);
plašč (35–2890 km), katerega pomemben del za razumevanje potresov je
astenosfera (100–700 km);
zunanje jedro (2890–5100 km);
notranje jedro (5100–6378 km).
Novonastale kamnine si neprestano utirajo pot na zemeljsko površje skozi ognjenike in
podoceanske razpoke na razmikajočih se (divergentnih) prelomnicah tektonskih plošč. Mnogo
izmed teh je starih manj od 100 milijonov let, nekateri najstarejši najdeni minerali pa so nastali
pred 4,4 milijarde let, kar kaže na to, da že najmanj toliko časa obstaja trdna skorja.
Skorja
Zemljina skorja obdaja vse ostale strukture in je debela od 5 km (oceanska) do 70 km
(celinska skorja). Oceanska skorja je sestavljena iz gostih železovo-magnezijevih silikatnih
kamnin. Debelejši skladi skorje so nameščeni pod celinami sveta in so sestavljeni iz natrijevokalijevo-aluminijevih silikatnih kamnin. Mejno območje med zemeljsko skorjo in plaščem je
zaznamovano z Mohorovičićevo nezveznostjo, ki opisuje spremembo v hitrosti seizmičnih
valov.
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2.2.

PREMIKI TEKTONSKIH PLOŠČ IN POSLEDICE
Večina tega razdelka je povzeta po [3]. Ena izmed teorij o zgradbi Zemeljskega površja

je tudi teorija o tektonskih ploščah. Zemljino površje sestavlja približno 20 (številka se
razlikuje od vira do vira) večjih tektonskih plošč, ki se gibljejo relativno ena glede na drugo s
hitrostmi reda 1 cm na leto. S tem znanstveniki pojasnjujejo tudi premike kontinentov. Meje
med ploščami razvrstimo v tri glavne kategorije, za katere je značilna povečana seizmična
aktivnost (Slika 1):

a) Divergentna meja pomeni, da se plošči med seboj oddaljujeta. Primer take meje je srednjeatlantski hrbet. Tako gibanje tektonskih plošč ima za posledico stalno dopolnjevanje materiala
(magme) iz globin. Seveda eno brez drugega ne gre, saj v bistvu konvekcijski tokovi magme
povzročajo premike tektonskih plošč.
b) Konvergentna meja pomeni, da se plošči ob meji gibljeta ena proti drugi. Ena izmed plošč
se nariva ali podriva glede na drugo ploščo.
c) Zmična meja pomeni, da plošči drsita vodoravno druga ob drugi vzporedno z mejo.

Slika 1: Tri različne meje stikov tektonskih plošč (a – divergentna meja, b – konvergentna meja, c – strižna meja).
Zvezdice pomenijo žarišča potresov, puščice pa nakazujejo smeri premikanja tektonskih plošč
[http://www.age-of-the-sage.org/tectonic_plates/boundaries_boundary_types.html].

Ob mejah tektonskih plošč prihaja do pojavov kot so potresi in izbruhi vulkanov, kar
bomo podrobneje opisali v naslednjem razdelku. Ker je tema diplomske naloge povezana s
potresi, se bomo preostalim pojavom, povezanim s premikanjem tektonskih plošč, izognili.
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Tektonske plošče so različnih velikosti in oblik, kar lahko vidimo na Slika 2.

Slika 2: Na sliki so prikazane večje tektonske plošče
[http://johomaps.com/world/worldtecton.html].

Poznamo 20 večjih tektonskih plošč [3, str. 23]:
1-Pacifiška,
6-Južnoameriška,
11-Arabska,
16-Filipinska,

2-Severnoameriška,
7-Jadranska,
12-Afriška,

3-Cocos,
8-Egejska,

13-Antarktična,

17-Indo-Avstralska,

18-Bismarckova,

4-Karibska,

5-Nacza,

9-Turška,

10-Iranska,

14-Evrazijska,

15-Kitajska,

19-Solomonska,

20-Fidži.
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2.3.

POTRESI
Razdelek je povzet po virih [3,4]. Ena izmed najbolj pogostih posledic premikanja

tektonskih plošč so zagotovo potresi. Tresenje tal se najbolj čuti na območjih, ki ležijo ob stikih
dveh ali več plošč. Intenziteta potresa je odvisna od tega, kako daleč od nadžarišča (epicentra)
(Slika 4) potresa se nahajamo, kako velik premik plošč se je zgodil in koliko energije se je pri
tem sprostilo. Nadžarišče lahko določimo s pomočjo postopka triangulacije (Slika 3).

Slika 3: S pomočjo triangulacije, preračunavanjem podatkov o času in hitrosti potovanja valov iz vsaj treh
opazovalnic, lahko določimo epicenter potresa
[http://www.pmel.noaa.gov/vents/nemo/education/images/epicenter_map.jpg].

Slika 4:Shema prikazuje nadžarišče (epicenter), prelom (na sliki »Fault«) in žarišče (hipocenter, na sliki »Focus«)
potresa [http://www.webanswers.com/science/natural-disasters/what-is-an-earthquakes-epicenter-d2140e].
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Povzemimo definicije nekaterih osnovnih pojmov:
Nadžarišče ali epicenter – na Zemljino površje projiciran položaj potresnega žarišča.
Žarišče potresa ali hipocenter – je točka, kjer se je začel zdrs dela kamnin glede na drugega.
Prelom – ploskev, ob kateri drsita plošči.
Globina potresnega žarišča – je navpična razdalja med površjem (Zemlje) in žariščem
(potresa).
Potrese primerjamo na potresnih lestvicah, ki imajo različne kriterije. Predstavimo
nekaj najbolj uporabljanih in povejmo kriterije, po katerih se nanje umešča potrese.
Richterjeva magnituda [5]:
Richterjeva magnituda služi razvrščanju potresov glede na sproščeno seizmično
energijo (Slika 5).

Slika 5: Približen opis pričakovanih učinkov v nadžariščnem območju plitvega potresa z določeno Richterjevo
magnitudo [http://www.gis.si/egw/GOS_T09_P04/img/Richter.png].

Zamislil si jo je Charles Francis Richter v sodelovanju z Benom Gutenbergom leta 1935.
Omenjeno skalarno količino imenujemo lokalna magnituda ML in jo izračunamo na
podlagi logaritma maksimalnega premika tal v vodoravni smeri med prehodom potresnih
valov, ki ga je izmeril točno določen tip seizmografa (Wood-Andersonov [5]).
𝑀𝐿 = 0 je definirana kot magnituda potresa, katerega maksimalna amplituda odmikov
zapisa nihanja tal v vodoravni smeri na Wood-Andersonovem seizmografu je na razdalji
100 km en mikrometer.
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Sprememba magnitude za eno enoto odgovarja približno faktorju 32 v sproščeni
seizmični energiji. To pomeni, da potres magnitude 𝑀𝐿 = 1 sprosti 32-krat več seizmične
energije kot potres magnitude 𝑀𝐿 = 0, 𝑀𝐿 = 2 skoraj tisočkrat (=32·32) več, itd...
Potresi, ki povzročajo občutno škodo, imajo lokalno magnitudo vsaj 𝑀𝐿 = 5.
Zaradi tehničnih razlogov je določanje magnitude po Richterjevi lestvici neustrezno za
večje potrese (lestvica se “nasiči” pri vrednosti 𝑀𝐿 = 6,8), zato so danes v uporabi tudi
magnitudne lestvice, osnovane na drugačnih definicijah, kot je Richterjeva. Skupno vsem
magnitudnim lestvicam je, da so definirane z namenom, da magnituda odraža med potresom
sproščeno energijo in da za en potres določimo po eni definiciji načeloma tudi iz podatkov
velikega števila različnih opazovalnic eno samo vrednost.
Evropska potresna lestvica [6]:
Evropska makroseizmična lestvica (angleško European Macroseismic Scale, kratica
EMS) se uporablja za opis učinkov potresov (intenzitetna lestvica). V nekem kraju je imel
potres, na primer, intenziteto 8 EMS oziroma VIII EMS.
Osnutek evropske makroseizmične lestvice je nastal leta 1992 na evropski seizmološki
komisiji, lestvica je bila kasneje dopolnjevana. V Sloveniji se lestvica EMS uporablja od leta
1995. EMS upošteva nove načine gradnje, nove materiale, ki jih uporabljajo v gradbeništvu in
natančneje določa učinke potresov na visoke zgradbe. Ta lestvica ni namenjena samo
seizmologom, ampak tudi gradbenikom. Opis posameznih stopenj (Slika 6) je podoben kot pri
starejši Mercallijevi lestvici. Uporablja se predvsem v Evropi in naj bi jo postopoma prevzele
vse evropske države.
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Slika 6: Približen opis pričakovanih učinkov v nadžariščnem območju plitvega potresa po Evropski potresni lestvici
[http://www.gis.si/egw/GOS_T09_P04/img/EMS.png].

Poznamo sicer še več drugih potresnih lestvic, ki jih ne bomo opisovali. Bralec si
lahko več informacij poišče v literaturi oziroma na spletu [7].
Naj na tem mestu navedem še nekaj zanimivih pojasnil, ki so podana na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za okolje in se mi zdijo vredne omembe [8]. Besedila sem malce
skrajšal oziroma preuredil.
Razmerje med magnitudo potresa in njegovo intenziteto je odvisno od več parametrov,
predvsem od razdalje med žariščem potresa in točko, kjer intenziteto določimo, od globine
žarišča (plitkejši potres ima večje učinke v nadžariščnem prostoru kot globlji enake
magnitude), lokalnih geoloških, geomehanskih in topografskih lastnosti in od širjenja potresnih
valov. Na kratko se intenziteta nanaša na opazovano lokacijo in potres, magnituda pa v
idealnem primeru samo na potres.
Intenziteta potresa je mera za učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. Ker
opisuje, kaj se je ob potresu zgodilo, je za prebivalce pomembnejši podatek kot magnituda
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potresa, ki opisuje dogajanja v žarišču potresa. Gre za subjektivno mero, ki fizikalno ni
enolično definirana.
Največja globina potresnih žarišč v Sloveniji je okoli 30 km. Šibki potresi nastanejo tudi na
majhnih globinah zelo blizu površja, žarišča močnejših potresov pa nastajajo v globini med 5
in 15 km. Žariščna globina je pomemben dejavnik, ki zelo vpliva na velikost učinkov potresa
– enako močan potres z globljim žariščem bo imel sorazmerno manjše učinke na površju.
Magnituda je številska mera velikosti potresa. Izračunamo jo iz instrumentalnega zapisa
nihanja tal. Koncept potresne magnitude je vpeljal leta 1935 Charles Francis Richter.
Richterjeva magnituda je veljala za izbrano območje Kalifornije in za določeno vrsto
seizmografov. Izraz magnituda po Richterju je zastarel in se v stroki ne uporablja več, saj se
način izračuna magnitude danes precej razlikuje od tistega, ki ga je vpeljal Richter. Danes
obstaja več različnih magnitud. Magnituda je navadno podana na desetinko natančno. Porast
magnitude za eno enoto pomeni približno dvaintridesetkratno povečanje sproščene seizmične
energije potresa. Do sedaj najmočnejši instrumentalno zabeleženi potres je imel navorno
magnitudo 9,5.
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2.4.

POTRESNI VALOVI
Kar lahko opazimo pri potresih, še posebej, če nismo preblizu epicentra, je, da se tla

pričnejo tresti precej blago, kasneje pa se stresejo veliko bolj močno. Preko seizmografov,
merilnih naprav, ki beležijo tresenje tal, dobimo zapis, ki ga imenujemo seizmogram (Slika 7)
in iz katerega je razvidno tresenje tal. Potresene valove med seboj ločimo. Ker gre za
tridimenzionalni pojav, pri katerem moramo upoštevati tudi čas potovanja valov, potresne
valove delimo na telesne (P in S) ter na površinske:
1. P-valovi (Slika 8)
To so longitudinalni valovi in so zato hitrejši od transverzalnih valov. Od tod tudi ime P
oziroma primarni valovi. V preperelih kamninah je njihova hitrost manjša od 2 km/s, v
sedimentnih je 2-4 km/s in v magmatskih ter metamorfnih kamninah je hitrost 5-7 km/s.

2. S-valovi (Slika 8)
Ti valovi so transverzalni. So počasnejši od P valov, zato jih imenujemo S oziroma
sekundarni valovi. Deli tal nihajo pravokotno na smer razširjanja valovanja, hitrosti S valov
so enake približno 0,6 krat hitrosti valov P.
3. Površinski valovi (Slika 8)
Ti valovi potujejo s hitrostmi med 2,5 km/s in 4,5 km/s. Amplituda se jim zmanjšuje z
globino in širijo se vzporedno s površjem Zemlje, medtem ko se lahko telesni valovi širijo
v katerokoli smer. Njihova perioda je za regionalne (oddaljene od opazovalnice več sto do
okoli 1000 km) potrese 15-20 s in je dobro razvidna na seizmogramih oddaljenih potresov.
Razlikujemo Rayleighove valove (R) in Lovejeve valove (L). Pri prvih se gibljejo deli tal
po elipsah v navpični ravnini, ki jo določa smer širjenja valovanja. Lovejevi valovi so
transverzalni (zato se tudi ne morejo širiti v vodi), gibanje delcev je vodoravno in
pravokotno na smer potovanja valov. Lovejevi valovi so hitrejši od Rayleighovih valov z
enako periodo.
Za meritve potresnih valov uporabljamo seizmografe, s katerimi merimo v treh smereh.
Ker smo navajeni prostorskega koordinatnega sistema (x, y, z) si lahko predstavljamo, da
v horizontali merimo komponente vzhod-zahod (E-W) in sever-jug (N-S) ter vertikalno
komponento Z.
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Slika 7: Seizmogram treh značilnih merjenih komponent (vertikalne komponente - zgoraj, komponente vzhod-zahod
– sredina in komponente sever-jug - spodaj) z označbami P in S valov ter Rayleighovih in Lovejevih valov
[http://hazards.umwblogs.org/2011/08/28/earthquakes-severe-thunderstorms-tropical-cyclones-hurricanes/].

Slika 8: Shematski prikaz odmikov tal pri prehodu potresnih valov: (a) P-valovi, (b) S- valovi, (c) Rayleighovi valovi,
(d) Lovejevi valovi [http://schoolworkhelper.net/what-are-earthquakes/].
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2.5.

ZGODOVINA SEIZMOGRAFOV
Razdelek je povzet po viru [9]. V njem navajamo zanimivosti in dejstva, ki jih lahko

uporabimo za popestritev pouka.
Potresi so človeka zanimali že zelo zgodaj. Na to kaže tudi dejstvo, da je prvo preprosto
napravo, seizmoskop (Slika 9), sestavil Zhang Heng leta 132 na Kitajskem. Seizmoskop je
naprava, sestavljena iz zanimivega mehanizma, ki ob potresu pokaže smer, iz katere so
pripotovali potresni valovi, tako da iz zmajevih ust spusti kroglico v žabja usta.

Slika 9: Seizmoskop Zhang Henga
[http://app2.nea.gov.sg/training-knowledge-hub/weather-climate/earthquakes].

Prvi seizmoskop se v Evropi omenja šele v 18. stoletju. Sestavljen je bil iz posode
napolnjene z živim srebrom, potresni valovi pa so živo srebro prelil čez rob. Iz seizmoskopov
so se počasi z nadgradnjami in izboljšavami razvili seizmografi. Prav tako kot seizmoskopi
tudi seizmografi izkoriščajo princip vztrajnosti mase. Od seizmoskopov se razlikujejo po tem,
da beležijo tresenje tal v odvisnosti od časa in jih lahko kasneje pregledamo in analiziramo.
Prve delujoče seizmografe so po letu 1880 zgradili evropski seizmologi J. Milne, J. A. Erving
in T. Gray.
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2.6.

SODOBNI SEIZMOGRAFI
Ker ti inštrumenti niso glavna tema diplomske naloge, jih bomo le omenili in pokazali

enega izmed mnogih, ki jih znanstveniki, seizmologi in geofiziki, uporabljajo. Gre za
kompleksne in tehnično zahtevne instrumente, ki delujejo v širokem intervalu vrednosti. Imajo
velik dinamični razpon, kar pomeni, da brez spreminjanja oblike signala beležijo tako šibke
kot močne signale. Prav tako pravilno beležijo tako hitra (velika frekvenca) kot počasna (nizka
frekvenca) nihanja tal. Novejše naprave beležijo podatke v digitalni obliki, kar je bolj priročno
in lažje za obdelavo. Primer takega seizmografa je na Slika 10, ki prikazuje seizmograf na
potresni opazovalnici Državne mreže potresnih opazovalnic v Cerknici.

Slika 10: Seizmograf na potresni opazovalnici Državne mreže potresnih opazovalnic v Cerknici
[http://www.arso.gov.si/potresi/mre%C5%BEa%20potresnih%20opazovalnic/cerknica.html].

2.7.

DEMONSTRACIJSKI SEIZMOGRAFI
Najprej se je dobro zavedati, da lahko demonstracijske pripomočke v večini naredimo

sami, naj bo to z lastno idejo ali pa po navdihu že narejenega izdelka. Po navadi so pripomočki,
ki jih naredimo sami, veliko cenejši od tistih, ki jih kupimo v trgovini. Velja pa tudi, da so manj
natančni. Če jih uporabljamo zgolj za demonstracijo, velika natančnost ni glavnega pomena.
Pomembno je, da lahko prikažemo tisto, kar želimo, naj si je to način delovanja ali fizikalna
zakonitost. V tem sklopu sem zbral nekaj primerov seizmografov, primernih za demonstracijo
v šoli. Nekatere se da kupiti, druge pa moramo narediti sami. Ko izbiramo primeren
demonstracijski pripomoček, se moramo vedno vprašati, kaj bomo z njim pokazali. Menim, da
je dobro, da v osnovni šoli učencem predstavimo čim več primerov uporabe iz različnih
področji fizike. Zato sem v svoj model seizmografa vključil tudi magnetizem in optiko, čeprav
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se ju po učnem načrtu ne obravnava tako podrobno, kot bi bilo potrebno za razumevanje vsega
fizikalnega ozadja. Pomembno se mi zdi, da učenci dobijo občutek, kako stvari delujejo in kje
vse lahko kaj uporabimo.
Seizmografe razdelimo najprej glede na smer delovanja na horizontalne in vertikalne.
Spodaj so našteti primeri seizmografov, ki jih lahko uporabljamo kot učne pripomočke.
Predstavimo najbolj pogosto uporabljane in take, ki jih lahko izdelamo sami v šoli. Mogoče so
nekateri bolj primerni za izdelavo v srednji ali poklicni šoli, saj gre za malce bolj kompleksno
teorijo magnetizma in indukcije, ki je učenci v osnovni šoli še ne poznajo.

Vertikalni seizmografi
Za izdelavo preprostega mehanskega vertikalnega seizmografa, kot je prikazan na slika
11, potrebujemo stabilno ogrodje, mehko vzmet, utež, dušilni sistem, pisalo in zapisni papir.
Ob tresenju tal utež, ki visi na vzmeti, ostane na mestu, saj vzmet absorbira tresenje. Pisalo, ki
je nameščeno na uteži, zabeleži relativno gibanje med utežjo in ogrodjem. Gibanje se zapiše
na papir, ki je pritrjen na ogrodje. Ker je pomembna tudi časovna komponenta, se mora papir
premikati. To lahko dosežemo, če papir pritrdimo na vrteči se boben in nastavimo ustrezno
frekvenco vrtenja. Ko se lotimo izdelave takega preprostega seizmografa, takoj naletimo na
nekaj ovir. Prva težava je že pri zapisu na papir, saj je trenje med svinčnikom in papirjem dokaj
veliko, glede na zahtevo, da naj bi bili seizmografi občutljive naprave. Nato je treba sestaviti
pogonski mehanizem za vrtenje bobna s papirjem, na katerega se zapisuje seizmogram. Gre
sicer za lepo projektno delo, vendar moramo tak seizmograf precej natančno narediti in
optimizirati, da bi dobili pravilne meritve. Na slika 11 je avtor upošteval tudi dušenje nihanja
z uporom ploskvice v tekočini. Nekateri preprosti seizmografi tega nimajo, kar pa pomeni, da
je za iznihanje seizmografa potrebno več nihajev oziroma časa, kar zagotovo popači zapis
(seizmogram), saj potresni valovi niso sestavljeni iz enega sinusnega nihanja.
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Slika 11: Poenostavljena shema preprostega vertikalnega seizmografa
[http://eqseis.geosc.psu.edu/~cammon/HTML/Classes/IntroQuakes/Notes/seismometers.html].

Z beleženjem inducirane napetosti na tuljavi zmanjšamo trenje. Napetost na tuljavi se
inducira zaradi premikanja magneta v bližini tuljave (Slika 12). Inducirana napetost nam za
razliko od prejšnjih primerov ne meri odmikov, pač pa hitrost odmika. O tem govori Faradayev
zakov, ki pravi, da je inducirana napetost 𝑈𝑖 v zaključeni zanki premo sorazmerna hitrosti
spreminjanja magnetnega pretoka Φ𝑚 skozi površino te zanke. Tuljavo lahko pritrdimo na
nihajočo palico ali kot kaže slika, na palico pritrdimo magnet. V vsakem primeru moramo
doseči medsebojno premikanje. Tudi tukaj je dušenje izvedeno z posodo s tekočino, v katerem
je potopljena ploščica.

Slika 12: Primer vertikalnega seizmografa z dušenjem z uporom tekočine in zajemom podatkov na način beleženja
inducirane napetosti [http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/as1mag/as1mag1.html].
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Tretji primer vertikalnega seizmografa, ki ga lahko kupimo kot učni pripomoček,
prikazuje slika 13. Cena tega modela je visoka, kar 734,47 USD. Gre za podoben model kot ga
kaže Slika 12.

Slika 13: Primer vertikalnega seizmografa z dušenjem z uporom tekočine in zajemom podatkov na način beleženja
inducirane napetosti [https://www.wardsci.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=134130].

Horizontalni seizmografi
Prvi horizontalni seizmograf, ki je vzbudil mojo pozornost, je preprost model (Slika
14), ki ga lahko izdelajo celo otroci nižjih razredov osnovne šole. Iz večje škatle izrežemo
stranico, na nasprotni strani pa luknjo, da lahko skoznjo vlečemo papir. V lonček zvrtamo
luknjo, v katero pritrdimo pisalo. Lonček obtežimo z balastom in ga s vrvicami pritrdimo na
zgornji del škatle, tako da se svinčnik dotika dna škatle. Med svinčnikom in dnom škatle nato
vlečemo papir. V primeru tresenja tal se škatla, ki je pritrjena na tla, in papir premikata, lonček
s pisalom pa naj bi zaradi vztrajnosti mase ostal pri miru. Na premikajoči se papir ob tresenju
svinčnik naredi namesto ravne črte vijugo. Amplituda vijuge je povezana z amplitudo premika
tal. Vendar se pri takem preprostem modelu pojavijo težave. Zopet imamo opravka z
razmeroma velikim trenjem med pisalom in papirjem. Od učencev na tej stopnji ne moremo
pričakovati, da bi naredili dosti boljši pripomoček. Važno je, da ob izdelavi modela spoznajo
nekaj novega in da v njih vzbudimo raziskovalno žilico.

17

Slika 14: Model seizmografa, primeren za izdelavo v nižjih razredih. Za izdelavo potrebujemo lonček, svinčnik,
frnikole, papir, škatlo in vrvico [http://pbskids.org/zoom/activities/sci/seismometer.html].

Boljši preprost model horizontalnega seizmografa je predstavljen na slika 15. Gre za
podoben zgled kot pri prvem vertikalnem seizmografu, ki smo ga predstavili ob slika 11.
Razlika je v tem, da s tem modelom dobimo zapis horizontalnih pomikov tal. Seizmograf
sestavljajo ogrodje, vzmet, utež, rotacijski boben s papirjem, pisalo, pritrjeno na vzmet, in, kot
je razvidno iz slika 15, tudi magnet, s katerim dušimo nihanje. Pri tem je pomembno, da
ustvarimo homogeno magnetno polje, ki ne vpliva na položaj pisala. Tudi pri tem modelu ostaja
težava trenja med pisalom in papirjem.

Slika 15: Preprost model horizontalnega seizmografa z zapisom na vrteči se boben [http://newsfact1.blogspot.com/2011/11/how-do-scientists-measure-earthquakes.html].
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Še boljša izvedba horizontalnega seizmografa je prikazana na slika 16. Zopet je
uporabljeno magnetno polje za dušenje nihanja, za zaznavanje premikov uporabimo indukcijo,
kot smo že videli pri primerih vertikalnih seizmografov na slikah 12 in 13.

Slika 16: Boljši model horizontalnega seizmografa z dušenjem s pomočjo magneta in indukcijo za beleženje podatkov
[http://volcanocafe.wordpress.com/2012/09/25/how-a-seismometer-works/]

Na slika 17 je prikazan še en primer horizontalnega seizmografa, ki ga lahko kupimo
kot učni pripomoček. Tudi cena tega modela je visoka, 570 GBP, deluje pa na podoben
princip, kot seizmograf na slika 16.

Slika 17: Model horizontalnega seizmografa z magnetnim dušenjem in indukcijo za beleženje podatkov
[http://www.mindsetsonline.co.uk/product_info.php?products_id=9047].
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Povejmo še, da obstaja tudi model torzijskega seizmografa (Slika 18), ki pa ga ne bomo
podrobneje opisali.

Slika 18: Model torzijskega seizmografa [http://www.eas.slu.edu/eqc/eqc_instruments/torsion_seis.html]

2.8.

MOŽNOST UPORABE SEIZMOGRAFA V DIDAKTIČNE NAMENE V ŠOLI

Demonstracija
Učitelj lahko model seizmografa uporabi kot demonstracijski pripomoček za različne
namene. Sicer priporočam, da se ga ne uporablja za primarni prikaz fizikalne zakonitosti, kot
recimo prikaz magnetne sile ali navora, saj je seizmograf kompleksen pripomoček, ki združuje
več področji fizike. Učinek, ki ga želimo doseči s prvim (primarnim) demonstracijskim
pripomočkom, je razumevanje osnovnih fizikalnih lastnosti, šele nato lahko vključimo bolj
kompleksne poskuse, ki združujejo več področji fizike. Vsak pripomoček in naprava ima svoj
namen uporabe, ni pa izključujoče, da se kakšno fizikalno lastnost ali zakonitost pokaže na
primeru uporabe v praksi. Torej, če povzamemo, v primeru, da obravnavamo pri pouku
poglavje o, recimo, magnetizmu in naš model seizmografa vsebuje magnete (bodisi za namen
dušenja ali za namen detekcije premikov) lahko poleg primarnih eksperimentov, ki jih že
izvajamo pri pouku, pokažemo kot zanimivost tudi primer dejanske uporabe. Seveda je dobro,
če učencem pokažemo čim več takih primerov, saj dobijo s tem širši pogled in razumevanje,
pa tudi ure postanejo zanimivejše.
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Projektna naloga
Pri tem delu se bom oprl na že izvedeno projektno delo izdelave seizmografa z učenci
takratnih 7. in 8. razredov osnovne šole Kobarid, ki ga je izvedla prof. Olga Drole v sklopu
svoje diplomske naloge Potres – šolski projekt pri pouku fizike [10].
Učiteljica pravi, da seizmografa (Slika 19) niso mogli kar sestaviti, ne da bi učenci
poznali fizikalno ozadje, zato so najprej opravili serijo poskusov iz različnih fizikalnih
področji, ki so jim pojasnila ozadje potresa kot naravnega pojava. Ko so bili seznanjeni z
konvekcijo, vzgonom, gostoto različnih snovi, nihanjem in valovanjem, so se lotili izdelave
vertikalnega seizmografa.

Slika 19: Vertikalni seizmograf kot projektno delo učencev OŠ Kobarid [10].

Učenci so bili za delo zelo motivirani in so vse naredili sami pod mentorstvom
učiteljice. Ob zaključku projekta so obiskali tudi astronomsko-geofizikalni observatorij na
Golovcu, kjer so jim kolegi iz observatorija razložili, kako znanstveniki opravljajo meritve
potresov. Zagotovo gre za primer dobre prakse, zato toplo priporočam vsem kolegom
učiteljem, v kolikor imajo to možnost in interes, da tudi sami izvedejo podoben projekt.
Učni pripomoček za učence
Veliko učencev ima že pametne telefone, na katere se lahko namesti veliko različnih
aplikacij. Obstajajo tudi aplikacije, ki beležijo premike in jih lahko najdemo v trgovini Google
Play. Nekatere so plačljive, obstajajo pa tudi brezplačne, ki jih lahko uporabimo v šoli. Učenci
lahko aplikacijo uporabijo na primer pri eksperimentiranju. Položijo telefon z zagnano
aplikacijo na mizo ter tresejo mizo. Tak eksperiment je enostaven, vendar glasen in lahko moti
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sosednje razrede, zato je priporočljivo, da telefon odložijo na zvezek in premikajo zvezek po
mizi levo-desno ali gor-dol. Primer rezultatov je prikazan na sliki 20.

Slika 20: Aplikacija na mobilnem telefonu iSeismometer
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.objectgraph.iSeismometer].

Nadalje lahko učencem razložimo, da ima telefon vgrajene senzorje (pospeškomere =
akcelometre), ki zaznavajo pospešek, ko premikamo telefon. Na enak princip so narejene tudi
nekatere igrice na telefonu.
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Med predmetno povezovanje
Seizmograf lahko uporabimo pri različnih predmetih. Pri fiziki smo primere uporabe že
navedli, zato omenimo še druge primere uporabe. Ena od možnosti je tudi uporabi pri
medpredmetnem povezovanju, ki je moderna smernica v poučevanju. Očitne so povezave z
geografijo, tehniko in zgodovino.
Pri geografiji ga uporabimo kot demonstracijski pripomoček, ko obravnavamo potrese.
Za tehniko smo že omenili, da lahko izdelamo celoten pripomoček. Zgodovina pa seveda ima
povsod prste vmes, saj je razvoj seizmologije del tehnične zgodovine sveta. Pri modelu, ki smo
ga izdelali v okviru te diplomske naloge, pride v poštev tudi sodelovanje s fotografskim
krožkom ali s predmetom informatika. Na spletu obstaja veliko vsebin, tudi interaktivnih, ki
jih lahko najdemo, da so učenci bolj vključeni in motivirani (ena izmed takih strani [11]).
Seizmograf lahko uporabimo tudi pri izbirnem predmetu, ki ga učitelji morda ne
poznajo zelo dobro, in sicer gre za predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Predmet je sicer precej obširen, vendar se pri poglavju o potresih, kjer se običajno obravnava
varnostne in preventivne ukrepe ter postopke v primeru potresa, lahko malce zadržimo tudi pri
seizmografu in njegovi uporabi.
V primeru, da imamo tak model na šoli oziroma ga izdelamo, se lahko pri vsakem
navedenem predmetu dotaknemo te teme in obravnavamo celotno snov. Sicer je pri precej
natrpanem učnem načrtu le malo časa za dodatne razlage in projekte, zato bi bilo po mojem
mnenju take in podobne pripomočke in modele najlažje izdelovati in se z njimi ukvarjati pri
dodatnem pouku ali na krožkih ter obšolskih dejavnostih.
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3.

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1.

IZDELAVA SEIZMOGRAFA
Različnih modelov seizmografov, ki bi bili primerni za demonstracijo v šoli, je veliko,

vendar imajo vsi skupne značilnosti:
- nihajoče pisalo
- sistem zapisa
- mehanizem za vrnitev nihala v začetno lego

Odločil sem se za izvedbo horizontalnega modela seizmografa, pri čemer sem poskušal
ohraniti čim bolj prilagodljiv sistem nastavljanja vseh spremenljivk. Za začetek potrebujemo
osnovno podlago, v mojem primeru lesena lepljena plošča velikosti 60 x 40 cm (Slika 21). Na
ploščo sem montiral tri-točkovni sistem nog za nastavljanje plošče v vodoravno lego neodvisno
od najverjetneje rahlega nagiba mize ali druge podlage, na katerem je postavljena. Ena izmed
nog je fiksna, ostali dve sta nastavljivi po višini (Slika 21).

Slika 21: Lesena plošča in tri-točkovni sistem podnožja.
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Na osnovni podlagi je bilo potrebno narediti sidrišče (Slika 22) za glavno nosilno
palico. Zaradi togosti sem se odločil za železno navojno palico M16 (uporabil sem kar celotno
dolžino 1m, kot je bila kupljena, saj je vrh palice lažje upogibati zaradi daljše ročice). Za
pritrditev navojne palice na ploščo sem uporabil podložke in matice.

Slika 22: Sidrišče nosilne palice

Ker je potrebno nosilno palico poravnati v navpično lego, sem uporabil najlonsko vrvco
in napenjalec levo in desno na zadnji strani nosilne palice (Slika 23). Ker bo nosilna palica
obremenjena s prednje strani, kjer se bo nahajala nihajoča se palica, ni potrebno, da bi napenjali
nosilno palico še v tej smeri. Seveda je treba luknjo sidrišča izvrtati pravokotno na osnovno
ploskev plošče, drugače imamo lahko že v začetku probleme z navpično lego palice.

Slika 23: Napenjalni sistem na zadnji strani nosilne palice.
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Ležaj (Slika 24) je najboljša rešitev, ki sem se je spomnil za izvedbo gibanja okoli
navpične osi (nosilne palice). Iz obeh strani je pritrjen na nosilno palico z maticami, vmes pa
so še manjše podložke, da ne pride do trenja z zunanjim delom ležaja, ki je gibljiv.

Slika 24: Ležaj, v katerega vpnemo vodoravno gibljivo navojno palico modela.

Na ležaj sem privaril nihajočo navojno palico (Slika 25). Za pomoč pri varjenju sem
prosil strokovno usposobljeno osebo, saj je tako delo ob slabem poznavanju orodja lahko
nevarno. Navojno palico izberemo, da se nanjo lažje pritrdi dodatne elemente.

Slika 25: Nihajoča navojna palica.
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Utež (Slika 26) je pomemben element pri seizmografu, saj se zaradi vztrajnosti velike
mase nihajoča palica ne premakne, medtem ko se tla zatresejo.

Slika 26: Utež na prostem krajišču vodoravne navojne palice privežemo z najlonsko vrvico na nosilno palico.

Ker vodoravna navojna palica ne bi zdržala navora zaradi uteži, je treba utež dodatno
pritrditi na navpično nosilno palico. Uporabil sem najlonsko vrvico in privezal utež na krajišču
nihajoče palice na nosilno palico. Detajl napenjanja nosilne vrvice je prikazan na Slika 27. V
primeru, da želimo vrvico bolj napeti, z maticami premaknemo sidrišče, v katerega je vpeta
vrvica, navzgor.
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Slika 27: Višino sidrišča nosilne vrvice reguliramo z dvema maticama.

Laser (Slika 28) predstavlja naše pisalo. Uporabil sem navaden laserski kazalnik, ki je
cenovno dostopen, lahko ga dobimo celo kot poslovno darilo.

Slika 28: Laserski kazalnik uporabimo kot pisalo.

Odboj snopa svetlobe na ogledalu (Slika 29) pod kotom 45° nam omogoča zaznavanje
premikov v želeni smeri. Ker se laser ne premika, ogledalo pa se, dobimo na 2 m oddaljenem
zaslonu dovolj povečano sliko. Pri tem se moramo zavedati povečave, ki nastane zaradi večje
odmaknjenosti zaslona.
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Slika 29: Ogledalo, od katerega se laserski snop svetlobe odbije na zaslon.

Magnet (Slika 30) vrača nihalo v začetno lego, zaradi privlačnih sil v magnetnem polju
med magnetom in kosom železa, ki je nameščeno nad sredino magneta. Magnet tudi duši
nihanje seizmografa.

Slika 30: Magnet, ki duši nihanje in vrača seizmograf nazaj v začetno lego
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Zajem podatkov poteka z računalniško kamero (Slika 31), ki naredi 25-30 posnetkov v
sekundi. Dobi se tudi kamere z višjo resolucijo in hitrejšim zajemom slik, vendar je za
demonstracijo v šoli opisana računalniška kamera povsem primerna.

Slika 31: Kamera za zajem podatkov

Posnetek obdelamo v programu Tracker (Slika 32), ki je prosto dostopen na spletu [12].
Program nastavimo, da avtomatsko sledi želeni točki (slika laserskega snopa na beli podlagi)
in nam tako izriše seizmogram [13]. Postopek ne traja predolgo, tako da je primeren za uporabo
v šoli. Medtem ko učitelj obdeluje posnetek, lahko da učencem zaposlitev, recimo skicirati in
opisati dani model seizmografa, ali kaj podobnega.

Slika 32: Obdelava posnetka v programu Tracker.
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Za lažjo predstavitev delovanja sem izdelal tudi voziček, s katerim lažje ponazorimo
gibanje tal v eni smeri. Za to sem uporabil kolesa, ki se vrtijo okoli fiksne osi. Ugotovil sem
namreč, da samo tresenje mize ni dovolj, da bi dobili zadostne odmike, pri taki postavitvi kot
jo imamo sedaj. Na Slika 33 je celoten seizmograf v stanju pripravljenosti za uporabo.

Slika 33: Sestavljen model seizmografa.

3.2.

SESTAVNI DELI

Seizmograf:
6x matica M16
2x podložka velika (16/32)
2x podložka bakrena (16/20)
1x navojna palica M16 (2 EUR)
1x navojna palica M8 (1 EUR)
3x matica M8
1x podaljšana matica M8
1x ležaj 6203 (7 EUR)
1x utež 450g
3 m najlon vrvice
1x laser (5 EUR)
1x ogledalo (3 EUR)
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1x podstavek za ogledalo
1x podkvasti magnet
1x končnik za jeklenico M8
2x samorezna kljukica (1 EUR)
Podnožje:
1x Lepljena lesena plošča 60 x 40 cm debeline 2 cm (5 EUR)
1x gumijasti čep z samoreznim vijakom (1 EUR)
2x vijačne nogice (5 EUR)
2x utrditvene plošče (5 EUR)
6x vijak 30/10
6x matica M10
6x podložka M10
Voziček:
1x vezana plošča 80 x 50 cm (5 EUR)
4x kolesce (2 EUR)
Zajem podatkov:
Spletna kamera Logitech 53094523 (25 EUR)
računalnik
program Tracker
Orodje:
razni vijači
spone
vrtalnik
varilni aparat
nož
barva

Skupna vrednost kupljenega materiala za izdelavo je znašala približno 70 EUR. Nekaterih
sestavnih delov mi ni bilo treba kupiti.
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3.3.

UPORABA MODELA PRI PROCESU POUČEVANJA
Ker smo o tem že veliko povedali v razdelku 2.8, bi na tem mestu omenili le še nekaj

pomembnih stvari, mimo katerih kot učitelji ne moremo. Za referenco o teoretičnem delu sem
vzel vir [14], definicije pa sem zgolj povzel, saj je vir preobširen za to raven. Najprej moramo
učence seznaniti z vso fiziko, ki se skriva v ozadju delovanja seizmografa, pa naj si bo to na
izkustveni ali na teoretični stopnji. Lahko tudi začnemo z razlago teh pojavov z uporabo
seizmografa, vendar moramo biti zelo pozorni in spretni, saj je v eni napravi združenih toliko
različnih fizikalnih pojavov, da bi se učenci ob nespretni razlagi lahko počutili zmedeno. Tako
da predlagam, da se učenci najprej spoznajo z enostavnimi in preizkušenimi modeli, šele nato
naj znanje, ki ga imajo, uporabijo za razlago delovanja tega pripomočka. Seizmograf je
priporočljivo uporabiti v devetem razredu, ko so učenci že seznanjeni z naslednjimi fizikalnimi
pojavi.
Navedeni so zgolj najvažnejši pojmi, ki bi jih bilo dobro osvežiti, ko se začnemo
pogovarjati o predstavljenem modelu horizontalnega seizmografa. Učitelj naj si sam izbere
način ponovitve teh pojmov, osebno se mi zdi najbolj primeren pogovor med učiteljem in
učenci, tako da učitelj sprašuje posamezne učence ali celoten razred. V kolikor se model
uporablja pri dodatnem pouku, sta pogovor in učenje še bolj sproščena.
Navor
Prva stvar, ki je zelo pomembna pri našem modelu, je da so vse osi v vertikalni oz.
horizontalni legi. Pri tem nam pomagajo napenjalci in vrvice. V kolikor je otrokom že poznan
princip navora lahko sedaj razčlenijo delovanje sil na različne ročice, v nasprotnem primeru je
dovolj povedati, da moramo vse osi postaviti bodisi v navpično ali v vodoravno lego.
Da telo miruje, mora biti izpolnjen 1. Newtonov zakon. Vendar to ne velja vedno.
Recimo takrat, ko sile nimajo skupnega prijemališča. Zato moramo dodati še en pogoj, da telo
res miruje. To je, da je vsota vseh navorov enaka nič, oziroma da velja ravnovesje navorov.
Ob tem naj povemo, da navor ni zajet v prenovljenem učnem načrtu za osnovno šolo,
najdemo pa ga v učnem načrtu za gimnazije.
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Nihanje
Naslednja stvar, ki jo opazimo, je, da seizmograf niha. Učence je treba spomniti na to,
kaj je nihanje in kako ga opišemo. Pri pouku so spoznali tri osnovne pojme pri opisu nihanja,
to so nihajni čas, amplituda in frekvenca. Že poznano sedaj povežemo še s seizmogramom, ki
ga dobimo ob demonstraciji. Najbolj očitno je, da amplituda nihanja tal zaradi potresa ni
konstantna. Iz seizmograma lahko ugotovimo tudi trajanje tresenja tal zaradi potresa.
Magnetizem
V našem primeru je sila, ki vrača utež seizmografa v začetno lego, magnetna. Učenci
imajo izkušnje z magneti. Vedo, da se lahko dva magneta privlačita ali odbijata in da se železo
in magnet privlačita.
Dodatna razlaga, ki jim jo lahko povemo, vključuje:
- da ima magnet severni in južni pol (vključimo lahko podobnost z Zemljo, saj ima tudi
Zemlja magnetno polje),
- kako deluje kompas
Optika
V našem primeru se srečamo z dvema izrazoma, ki sta zanimiva in ju je vredno bolj
izpostaviti. Prvi je zelo ozek snop svetlobe, ki ga ustvarja laser, drugi je odboj svetlobe na
zrcalu.
Laser bi definirali takole »Laser je naprava, ki za vir energije uporablja pojav
stimuliranega sevanja (emisije) in ojačenja svetlobnega sevanja. Lastnosti laserske svetlobe so:
velika intenziteta, pravilna porazdelitev intenzitete po preseku žarka, majhna divergenca,
koherentnost in značilna valovna dolžina.« Vendar ji učenci na trenutni stopnji razvoja in
razumevanja še niso dorasli, zato je pomembno, da jim razložimo na enostaven način. Na
primer, da je to svetilo, ki je zaradi ojačenja zelo močno, celo tako, da nam poškoduje vid in
da je snop laserske svetlobe zelo pravilen in vzporeden in je najboljši približek tistemu, kar
imenujemo v geometrijski optiki »žarek«.
Odboj svetlobe samo ponovimo, saj so ga spoznali že pri pouku. Ponovimo definiciji
vpadnega in odbojnega kota ter povezavo med njima.
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3.4.

SEIZMOGRAF KOT PROJEKT
Seizmograf kot projektno delo lahko vpeljemo že v nižjih razredih osnovne šole. V

teoretičnem delu smo tako predstavili možnost izdelave horizontalnega seizmografa. Še
posebej na potresnih območjih se mi zdi smiselno, da otrokom že zgodaj predstavimo potres in
ukrepe, ki jih moramo narediti, če do potresa pride. Zato lahko na enostaven način pripeljemo
otroke v pogovor o potresih in izdelavi seizmografa.
Mislim, da je projektno delo zelo dobro za učence, saj se skozi izdelavo kakršnega koli
projekta učijo tudi ročnih spretnosti in izkušnje, ki jih s tem dobijo, so veliko vredne. Ker ni
časa, da bi tak obširen projekt izdelovali med poukom, je dobro to narediti bodisi pri dodatnem
pouku fizike ali tehnike ali pa v okviru fizikalnega ali tehničnega krožka. V tem primeru lahko
prosimo učitelja tehnike za pomoč pri izdelavi. Model, ki je predstavljen v diplomski nalogi,
ni zelo zahteven za izdelavo, so pa nekateri detajli, ki jih lahko naredimo tudi drugače, v
primeru, da nimamo potrebnih pripomočkov za varjenje ipd. Pomembno je, da pustimo
učencem proste roke. To pomeni, da večino dela opravijo sami. Seveda jih pri tem nadzorujemo
in jih o uporabi različnih orodji pred uporabo poučimo.
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3.5.

PRIMER UČNEGA LISTA

Naloga 1
Skiciraj seizmograf in opiši njegove sestavne dele.

Naloga 2
Nariši vse sile, ki delujejo na utež seizmografa, ko ta mirujea.
Za utež seizmografa, ki miruje, zapiši 1. Newtonov zakon.

Naloga 3
Pojasni razliko med pojmoma seizmograf in seizmogram.

Naloga 4
Iz vsaj koliko različnih potresnih opazovalnic moramo zbrati podatke o potresu, da lahko
določimo koordinate epicentra potresa?
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Naloga 5
Označi periodo in amplitudo na danem grafu nihanja tal. Katera fizikalna količina je na
navpični osi? Katera fizikalna količina je na vodoravni osi?

Naloga 6
Kaj nam pove intenziteta potresa in katere potresne lestvice poznamo?

Naloga 7
Na spodnjem seizmogramu dopiši, kateri tip valov je v danem trenutku prispel do
opazovalnice.
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4.

ZAKLJUČEK

Pokazali smo, da je mogoče izdelati uporaben demonstracijski seizmograf z nekaj manj
kot 70 EUR. Celotna cena je morda malenkost višja , saj je morda potrebno kupiti tudi kak kos
orodja, poleg tega smo nekaj kosov kovine že imeli. To pomeni, da z nekoliko vloženega truda
lahko veliko privarčujemo, saj so podobni, sicer bolj natančni modeli seizmografov, vsaj
sedemkrat dražji. Ker v šolah vedno primanjkuje sredstev, je pomembno, da se učitelji
znajdemo in kar se da, izdelamo sami. Pri tem lahko za pomoč pri izdelavi takega modela
prosimo tehnika, hišnika ali informatika na šoli. Kot že omenjeno lahko fizikalni del med samo
izdelavo ali kasneje pri uporabi pripomočka, povežemo s tehniko, geografijo, informatiko ali
zgodovino. Ker tak model zajema znanje iz več področij fizike, je dober za povezovanje znanja
iz teorije s prakso. To je pomemben del učenja, ki se premalo poudarja, še posebej pri fiziki,
ko že tako zmanjkuje časa za primerno obravnavo celotne snovi. Ne tem mestu se ne bomo
spuščali v organiziranost pouka fizike, je pa verjetno res, da bi vsak učitelj rad podal učencem
čim več in jim čim bolj približal resnico o delovanju naravnih zakonov.
Naj sklenem z vprašanjem. Ali ni ravno to, da otroka tako navdušimo, da raziskuje
naprej, ko pride domov, največ, kar lahko naredimo v 45 minutah?
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