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פרופ’ עינת אהרונוב ,הובילה בשיתוף עם פרופ’ כריס שולץ ,גישה פורצת דרך לתיאור השינויים הדרמטיים במקדם החיכוך
בסלעים תחת ספקטרום רחב מאוד של מהירויות החלקה ,טמפרטורות והרכב סלעים .הבנה של הפרמטרים השולטים
בערכו של מקדם החיכוך והתפתחותו בזמן היא קריטית ליכולתנו להבין את הדינאמיקה של רעידות אדמה.
ניסויים ומחקרים קודמים רבים הראו שמקדם החיכוך תלוי במהירות ההחלקה ,בטמפרטורה ובהרכב הסלעים המתחככים.
בפרט ,הם הראו שבמצב יציב ערכו של מקדם החיכוך גבוה במהירויות גזירה נמוכות ,והוא הולך ויורד במידה ניכרת ככל
שמהירויות התנועה עולות ,עד למהירויות החלקה סייסמיות .המודלים התיאורטיים שהוצעו עד כה לתיאור הדינאמיקה
המורכבת של תופעה זו הצליחו לתאר היבטים מסוימים בלבד של התופעה.
כעת ,אהרונוב ושולץ מציעים תיאוריה מאחדת המבוססת על עקרונות פיזיקליים בסיסיים אשר מצליחה להסביר את
ההתנהגות של מקדם החיכוך על פני תחום רחב של סוגי סלע ,טווח מהירויות החלקה וטמפרטורות .יתר על כן ,המודל
מצליח להסביר ואף לחזות תצפיות בהן החומר דווקא מתחזק עם העלייה במהירות ההחלקה ,לפני שהוא מתחיל
להיחלש.
במחקרם ,אהרונוב ושולץ מצליחים לפענח את הפיזיקה העומדת בבסיס דינאמיקת הגזירה של סלעים ולנסח חוק חיכוך
יחיד שמסביר מגוון רחב של תצפיות ,מאחד את המודלים החלקיים שהוצעו בעבר ,ומנבא תוצאות ניסויים .גישה זו הולכת
ומתבררת כאבן דרך בה אנו מבינים כיצד מהירות החלקה ,טמפרטורה וחומר משפיעים על חיכוך בסלעים.
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