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Fizika I

SKRIVNOSTNI IZBRUHI VODE

Zaradi lepšega izgled a velikokrat izdelamo st vari, ki fizikalno niso bo lj
smotrne . Tako je na pri m er z okroglimi bazeni za ot roke na ur ejenih
morskih plažah (Bazen-bur kalnik?; Presek , 22. letnik , št. 5). Voda je v
njih na določenih m estih zelo nem irna, tako da otro ci niso povsod na
varne m , zaradi oblike lagune pa bazeni lepo dop olnjujejo izgled pl aže.

Okrogli baz eni se obnašajo kot krogeIn a konk avna zrcal a , ki j ih po
stavimo na pot vodnim valom. Valovi na gladini vode so kombinacija
longitudinalnih in t ransverzalnih valov, zar adi poenost avit ve pa j ih obrav
navajmo kot transverz aIno valovanje . V bazen prihaj a ravn o valovanje, saj
j e oddalj enost izvira valovanja ponavadi velika. Vzporedni žarki , ki pr ed
st avljajo ravne valo ve, pa se združijo v gorišču (slika 1). Zar adi zdru žitve
žarkov nastan e pljusk v razd alji po lovice kri vinskega radij a od tem ena zr
cala . Tolikšna je ravno goriščna raz dalja. V pr ime ru, da vpadajo č i žarki
niso vzporedni z optično osjo , nast an e izbruh nekj e v goriščni ravnini (slika
2). Ker se izbruhi vod e ne poj avlj aj o po celem bazenu , so otroci v njem
lahko na varne m , če se izogib aj o območja okoli goriščne ravnine.

Slika 1. Žarki vp a d aj o na zr calo vzp oredno z optično osjo ( črn maksimum) .
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Slika 2. Poše vno vpadajo či žarki .

Slika 3. Vzporedno vpadajoči žarki (bel m aksimum).
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Pljusk je posebej izrazi t , kad ar se vrh odbitega vala sestavi z vrhom
vpadajočega vala. Če se tvori stoj eče valovanj e tako, da je v gorišču hrbet
valovanj a , j e lahko namesto pljuska v gorišču gladina vode mirna, ali pa
imamo dolino (slika 3) nam est o vrh a valovanj a (slika 1) . Pri različnih

valovnih dolžinah (sliki 6 in 7) je razp orejenost hrbtov s toj ečega valovanj a
različna . Zato ni nujno, da nastan e izrazit pljusk v gorišču . Lahko se
poj avi tudi na kakem drugem mestu (slika 7) .

Zanima nas še, zakaj se valovi konstruktivn o sestavijo v pljusk , kako
je to odvisno od velikosti odprt ine ter od razm erja med krivinskim radi
jem in valovna dolžino . Reševanja teh problem ov sm o se lotili eksperi
mentalno. Iz pleksi stekla smo izdelali primerne ovire ter na to opazovali
obnašanje vodnega valovanja na vzpodbujevalniku valov . Valovanj e smo
vzpodbujali z izvirom ravn ih valov (vzporednih žarkov) .

Vprašanja interference se bomo lažje lotili, če predpostavimo, da so
vsi odbiti žar ki vzporedni. V resni ci nekaj žarkov zara di uklona vpad a na
zrcalo poševno glede na optično os. V bazenu z m anj šo odprtino je uklon
lepo viden (slika 5) , saj j e velikost odprtine pr im erljiva z valovna dolžino .

V pomoč pri razmišlj anju o sup erp oziciji j e shem a pot eka žarkov pri
odboju na zrcalu (slika 4) .
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-- žarki , ki se od bi jajo n a paraboličnem zrcalu

Slika 4 . P o t ek žarkov p r i odboju n a paraboli č nem oz . k r ogelnem zrcal u .
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Največjo zbiralno moč ima paraboličnozrcalo. Žarki, ki so v fazi pred
odbojem, so v fazi tudi po združitvi v gorišču. Parabola je namreč taka
krivulja, da se žarki iz vseh smeri odbijejo natančno v gorišče in pri tem
opravijo isto dolžino poti. Ker se krožnica ne razlikuje dosti od parabole,
se tudi pri krogelnem zrcalu zberejo valovi v pljusk . Čeprav se žarki v isti
fazi ne srečajo natančno v gorišču (glej krožce na sliki 4), pa se jih večina

le zbere blizu gorišča, zato pričakujemopljusk.
Seveda pa valovna dolžina v primerjavi z razsežnostjo zrcala ne sme

biti majhna, sicer bi bile razlike poti že v majhnem območju okoli gorišča

tolikšne, da bi začelo prihajati do destruktivne interference. Razlika poti
mora biti manjša od četrtine valovne dolžine, da se valovi le seštevajo.
V našem primeru sta res valovni dolžini v (v. ~ 1.2 cm, Vz ~ 2.0 cm) v
primerjavi s krivinskim radijem r (r = 10 cm) veliki. Drugače bi bilo, če

bi obravnavali svetlobo.
Pri majhni odprtini pljusk nastane bolj natačno blizu gorišča, saj je

del stene, kjer se žarki odbijajo, ožji in se zato bolj prilega paraboli . Raz
liko opazimo s pomočjo merila na slikah 5 in 6. Zaradi različnih odprtin
je razlika med bazenoma poleg uklona še v valovitosti vode ob robovih.

Slika 5. Bazen z malo odprtino. Lepo je viden odklon. Ob robovih bazena ni valov.



Slika 6 . Bazen z veliko odprtino pri večj i frekven ci .
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Slika 7. Bazen z veliko odprtino pri manjši frekven ci.
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