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Fizika I

POBOČJE NANOSA

Ko se peljem o proti morju, se km alu po Post ojni prikaže Nanos . S
1262 metri nadmorske višine je v okolju, kjer ni visokih gora, prav mogo
čen . Oddaj ni stolpi na vrhu Pleše ga naredij o še nekoliko višjega . Z vrha
se najprej strmo spušča pro t i Razdrtemu s prepadnimi stenami. Takega
prizora smo vaj eni pri marsikat eri gor i. Pozornost pa vzbuja pobočj e , ki
se parabolično dviga proti stenam in se t u in tam zaklj uči z melišči. Tako
pravilno oblikovanega pobočja pa ne vidimo pr av po gosto. Opazimo ga
sicer pri ledeni ških dolinah, kjer je za njihov znači lni pr erez v obliki črke

U poskrbel ledenik , ki se je nekdaj pomikal v do lino. Pobočj a Nanosa
pa ni mogel oblikovati ledenik, sa j daleč okoli ni nob en e visoke gore .
Verj etneje je, da je nast alo s počasnim podiranj em gore v obsežno ravan
br ez večj ih ovir, ki bi popačile njegovo obliko. Da je pobočj e še vedno
živo, se prepričamo ob vzponu na P lešo strmo navzgor. Mejni kamni so
zaradi lezenj a zgornj ih plasti nagnj eni , čeprav so jih pos tavili navpično.

Gibanj e pobočja dela preg lav ice tudi gradite ljem avtoceste pod Nanosom.
Ali bi znali izračunati obliko pobočj a s preprostim modelom, s kateri m bi
opisali nalaganj e in gibanje okruškov?

Usodi posameznega okruška ne morem o slediti . Lahko pa privza
memo, da se v povprečju gibljejo v dolino t em hi t reje, čim večja je strmina
pobočja. Seveda je to gibanje izred no počasno, saj se pobočj e zaznavno
spreme ni šele v stolet jih . Opazujrno del pobočja z debe lino Dox in dolžin o
L (slika 1). Zanem arili bomo, da se pobočje kri vi t udi v vodoravni smeri.
Na strani, ki je bliže vrhu , je bolj st rmo kot na drugem koncu . V ta del
pobočja se torej v dane m času Do t privali več okruškov, kot se z njega
odvali. Ok ruški se nabirajo, pobočje se zato počasi dviga .
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Slika 1. Pobočje v m is lih razrežemo na rezine zdebelino t. x in dolžino L . Vsako rezino
označimo z različnimi oznakam i k , ki tečejo od 1 do 100.



Fizika

Ker bomo računali , moramo ustrezno opredeliti strmino pobočja . Kot
merilo za st rmino ceste vpeljejo razmerj e med vzponom 6.y in dolžino poti
6.s , ki jo opravi mo za ta vzp on. Če se na primer po t pri prehojenih 100m
dvigne za 10m , je njena strmina yi = 11~O~ = 0,1 = 10%. Nekoliko laže
bomo računali , če namesto 6.s zapišemo kar 6.x (slika 2) :

I 6.y
y = 6.x .

P ri strminah, s katerimi imamo t u oprav ka , se 6.s in 6.x skoraj ne razli
kuj et a . Ker se st rmina spreminja z oddaljenost jo od vrha gore , 6.y in 6.x
ne smet a biti pr evelika. V našem primeru pa lahko 6.x meri tudi nekaj
deset metrov , saj se pobočje razteza nekaj sto metrov od gore , strmina pa
se le počasi sp reminja.

~.,.

Slika 2. St rmino krivulje oprede limo kot kvocien t me d dvigom boy in vodo ravno pro
jekcijo poti box .

Maso 6.m pri spelih okru škov bo mo povezali s časom 6.t in strmino
pobočja yi takole:

6.m = J{yi6.tL .

Faktor J{ je odvisen od narave okruškov in vremenskih vplivov. Privzeli
bomo, da se s časom ne spr eminja. Razmerje med 6.m in 6.t imenujemo
t udi masni tok <1>:

<1> = 6.m = J{Ly'
6.t .

P rivzeli smo to rej , da je masni to k skozi dani pr erez pobočja sorazmeren
z njegovo st rmino .
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Sedaj lahko zapišemo enačbo , ki povezuj e strmini na levem in desnem
robu izb ranega dela pobočja in spremembo njegove višine. Masa okruškov ,
ki se v času !:lt privali , je <P2!:lt , odvali pa se jih <PI!:l t . Pobočj e se zviša za
Jy = y (t + !:lt ) - y (t ) , njegova prostorn ina torej za JV = Jy !:lxL, masa pa
za !:lm = JV {J . Gostota pobočj a {J naj bo neodvisn a od časa in st rmine.
Velja torej

Ko izpišem o izraza za <PI in <P2 ' dobimo

Slednja enačba bo pripravna za računanje , ko bomo izrazili obe str
mini z višino opazovan ega dela pobočja yk in višinama sose dnj ih delov
Yk-I in Yk+I. Strmina Y; je torej

I Yk+l - Yk
Y2 =

!:lx

strmina yi pa

Dobimo

I
YI =

Yk - Yk- l
!:lx

{J (!:lx )2
Yk+l - 2Yk + Yk-I = K !:lt (Jyh ·

Enačba velja ne gled e na to , kat eri del pobočj a smo izbrali. Pobočj e

v mislih razrežemo na 100 rezin z de be lino !:lx. Obliko pobočja tako
predstavljajo višine Yk, kjer tečejo oznake k od 1 do 100.

Enačba t orej povezuje t renutno obliko pobočja , ki jo predst avljaj o
vrednosti Yk, z njegovo spreme mbo (Jyh. Konstante K sicer ne po
znamo, lahko pa izb erem o !:lt t ako, da bo ulomek na desni enak i ,
ki je pri reševanju enačbe najprimernejši . Začnemo s povsem navpično

goro. Pobočja t orej še ni. Vsi Yk so te daj enaki nič , le pri zadnjih dveh
up ošt evamo, da pad aj o okruški s ste ne s kon st antnim masnim tokom.
Ker velja <PlOD = KL(YlOD - YD9)/!:l x , z izbiro <PlOD postavimo YlOD na
primerno vr ednost 17 . Pri naslednjih kor akih izračunamo nove vr ednosti
Yk za k od 1 do 99 , zadnjega YlOD pa spet povežem o z vrednostjo Y99 kot
YlOD = Y9D+ 17 ·




	1001
	1002
	1003
	1004
	1005
	1006
	1007
	1008
	1009
	1010
	1011
	1012
	1013
	1014
	1015
	1016
	1017
	1018
	1019
	1020
	1021
	1022
	1023
	1024
	1025
	1026
	1027
	1028
	1029
	1030
	1031
	1032
	1033
	1034
	1035
	1036
	1037
	1038
	1039
	1040
	1041
	1042
	1043
	1044
	1045
	1046
	1047
	1048
	1049
	1050
	1051
	1052
	1053
	1054
	1055
	1056
	1057
	1058
	1059
	1060
	1061
	1062
	1063
	1064
	1065
	1066
	1067
	1068



