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Teemad

Eksperiment E-I:

Elektrijuhtivus kahedimensionaalsel juhul

10 punkti

Eksperiment E-II:

Hüplevad terakased - faasiüleminekute ja ebastabiilsuste mudel

10 punkti

Eksperimentide E-I ja E-II katsevahendid kattuvad osaliselt. Muuhulgas kasutatakse mõlema eksperimendi juures sama toiteallikat ja signaaligeneraatorit, kuid veidi erinevate seadistustega.
Tähelepanu: kasti lahti pakkides ärge tõstke kõlarit plastiksilindrist hoides.
Mõlemas eksperimendis kasutatavad vahendid

(6)

(1)

(4)

(5)

(3)

(2)

Joonis 1: Ühised katsevahendid kummaski eksperimendis kasutamiseks.
1. Akupank USB kaabliga
2. Seadistatav signaaligeneraator, mida toidetakse akupangast
3. Väike kruvikeeraja
4. Kümme ühenduskaablit krokodill-otsikutega
5. Kuus kaablit  NN otsikutega
6. Kaks digitaalset multimeetrit
Samuti on lubatud kasutada kõiki vahendeid suletava läbipaistva koti seest.
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Signaaligeneraator

(2)

(1)

(4)
(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

Pilt 2.
1. USB pistik signaaligeneraatori toitmiseks
2. Klemmid kõlari ühendamiseks (kasutakse ainult eksperimendis E-II)
3. Potentsiomeeter konstantse pinge seadistamiseks (kasutatakse ainult eksperimendis E-I)
4. Potentsiomeeter kõlari amplituudi seadistamiseks (kasutatakse ainult eksperimendis E-II)
5. Alalispinge pistik (kasutatakse ainult eksperimendis E-I)
6. Kõlari amplituudi mõõtmise väljundi pistik (kasutatakse ainult eksperimendis E-II)
7. Ühine maanduspistik
8. Lüliti, millest saab sisse-välja lülitada kõlari klemmide ja amplituudi mõõtmise väljundit
Signaaligeneraatori toitmiseks ühendage akupank USB kaabliga pistikusse (1).
Pange tähele, et potentsiomeetri viimiseks vahemiku ühest otsast teise on vaja teha mitu pööret. Potentsiomeetritel ei ole mehaanilisi piirajaid vahemiku otstes.
Digitaalsed multimeetrid
Digitaalseid multimeetrid võib kasutada voolutugevuse ja pinge mõõtmisteks. Ühendage kaks juhtmeotsa klemmidele ”7N"ဇ” ja ”(/%” ning valige pinge/voolu mõõtmise piirkond.
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Elektrijuhtivus kahedimensionaalsel juhul (10 punkti)
Palun lugege enne selle ülesande kallale asumist eraldi ümbrikus asuvat üldjuhendit (general instructions).
Sissejuhatus
Selleks, et arendada järgmise põlvkonna pooljuhtseadmeid nagu kiibid ja päiksepaneelid, otsitakse materjale, millel on eriti head juhtivusomadused. Nende omaduste mõõtmiseks kasutatakse lõpliku suurusega katseobjekte ja erilise asetuse ning lõpliku kontaktitakistusega mõõtekontakte. Veelgi enam, võib
juhtuda, et õhuke kiht materjali on teistsuguste omadustega kui paks kiht materjali.
Selles eksperimendis uurime elektriliste omaduste mõõtmist. Kasutame kahte deﬁnitsiooni:
• Takistus ԇ: Takistus on katseobjekti või seadme elektriline omadus. See on suurus, mida me mingite konkreetsete mõõtmetega katseobjekti juures reaalselt mõõdame.
• Eritakistus ᅶ: Eritakistus on materjali omadus, mis määrab katseobjekti takistuse. See oleneb materjalist ja välistest parameetritest nagu temperatuur, aga ei sõltu näidise geomeetriast.
Täpsemalt, me mõõdame nö kile-eritakisust (sheet resistivity). See on eritakistus jagatud õhukese kile paksusega.
Me uurime, millist mõju avaldavad õhukese kihi takistuse mõõtmisele järgnevad parameetrid:
• mõõtmise skeem;
• mõõtmise geomeetria;
• näidise dimensioonid.
Mõõteobjektideks on elektrit juhtiv paber ja metalliga kaetud ränitahvel.
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Katsevahendid

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

Joonis 1: Täiendavad katsevahendid selle eksperimendi jaoks.
1. Graﬁidiga kaetud, elektrit juhtiv paber
2. Ränitahvel, mis on kaetud õhukese kroomkilega (ränist tahvel on tahvlihoidikus).
3. Pleksiklaasist plaat 8 vedru-nõelkontaktiga
4. Takisti
5. Värvilised kleepud
Ettevaatust
• Ränitahvel läheb kergesti katki, kui seda pillata või painutada. Ärge puudutage ega kraapige ränitahvli läikivat pinda.
Juhendid
• Selles eksperimendis kasutatakse signaaligeneraatorit alalispinge-allikana. Selles režiimis hoiab
signaaligeneraator pingepesa (5) ja maanduspesa (7) vahel konstantset pinget.
• Pinget (vahemikus -  7) saab seadistada, keerates kruvikeerajaga potentsiomeetrit tähisega adjust
voltage (3).
• Selle eksperimendi ajal jälgige, et signaaligeneraatori kõlari väljund oleks lülitist (8) välja lülitatud.
Seda saab kontrollida, kui mõõta pinget kõlari väljundi amplituudi mõõtmise pesa (6) ja maanduspesa (7) vahel. Kui kõlari väljund on välja lülitatud, on pinge nende kahe terminali vahel null.
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Osa A. Neljapunktimõõtmine (4PP) (1.2 punkti)
Katseobjekti eritakistuse täpseks mõõtmiseks peavad pinge mõõtmise kontaktid ja voolusisestuse kontaktid paiknema eraldi.
Seda tehnikat nimetatakse neljapunktimõõtmiseks (4PP). Neli klemmi paigutatakse sümmeetriliselt nii
lihtsalt kui võimalik. Vool Ӿ lastakse ühest äärmisest klemmist (läte) läbi katseobjekt teise äärmisesse
klemmi (neel). Nende kahe vahelt mõõdetakse katseobjektil üle teatud vahemaa Ԣ pinget ԋ .
Kõik lihtsustub, kui kasutada sümmeetrilist paigutust, kus kõikide klemmide vahemaa on Ԣ nagu järgneval joonisel näidatud.

R klemm
Akupank +
_

s

I
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s
s

Katseobjekt

R klemm
Joon graaﬁkul Ӿ vs ԋ annab meile katseobjekti Ӿ ਲ ԋ tunnusjoone ja sellest saame määrata katseobjekti
4PP-takistuse. Järgnevas kasutame ainult 4PP tehnikat. Alustuseks kasutame nelja kaheksast kontaktist
(näidatud pildil) nii, et kontaktid asetsevad ühel joonel võrdsete vahedega.

Pilt 2: Nelja kummist jalaga ja kaheksa kontaktiga pleksiklaasist plaat 4PP jaoks.
Järgnevaks mõõtmiseks kasutage tervet elektrit juhtiva paberi lehte.
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Olulised vihjed kõigi järgnevate mõõtmiste jaoks:
• Neli kontakti peaksid alati olema paigutatud asetusega, mis on paralleelne paberi pikema küljega.
• Kasutage mõõtmiseks paberi graﬁidiga kaetud külge (must), mitte tagumist külge (pruun). Võite
õige külje märgistada värviliste kleepsudega.
• Kontrollige, et paberis poleks auke ega lõikeid.
• Mõõtmisteks asetage kontaktid katseobjektil võimalikult keskele.
• Vajutage kontaktid alla piisavalt tugevalt, et kõigil kontaktidel oleks hea ühendus. Kummist jalad
peaksid õrnalt puutuma vastu pinda.
A.1

Neljapunktimõõtmine (4PP): Mõõtke pingelang ԋ lõigul pikkusega Ԣ funktsioonina voolutugevusest Ӿ. Mõõtke vähemalt neli väärtust. Tehke tabel ja joonistage pingelang ԋ sõltuvana voolutugevusest Ӿ graaﬁkule Graaﬁk A.1.

0.6pt

A.2

Määrake graaﬁkult Graaﬁk A.1 efektiivne takistus ԇ 

0.2pt

A.3

Kasutage graaﬁkut Graaﬁk A.1, et leida mõõtemääramatus ԇ neljapunktimõõtmisel saadud efektiivse takistuse ԇ jaoks.

Ձ
Դ

.
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Osa B. Kile-eritakistus (0.3 punkti)
Eritakisus ᅶ on materjali omadus, mille kaudu saame arvutada teatud mõõtmete ja geomeetriaga 3D
vooljuhi takistuse. Vaatleme risttahukat pikkusega ԛ, laiusega Ԧ ja paksusega ԣ:

t

l

I

w

ρ

Sellise paksu voolujuhi takistuse ԇ saame arvutada:
ԇ  ԇ%  ᅶ ਼

ԛ

Ԧ਼ԣ

(1)

Samamoodi saame deﬁneerida 2D voolujuhi takistuse, mille paksus ԣ ୁ Ԧ ja ԣ ୁ ԛ,

l

w

t

ρ☐

ԇ  ԇ%  ᅶ! ਼

ԛ
Ԧ

(2)

kasutades kile-eritakistust ᅶ!  ᅶԣ ("roo kast"). Selle ühikuks on oom: <ᅶ! >   ဂ.
Oluline: Valem (2) kehtib ainult juhul, kui voolutihedus on homogeenne ning potentsiaal üle ristlõike on
konstantne. Juhul, kui juhi pinnal on punktallika sarnased klemmid, see valem ei kehti. Sel juhul saab
näidata, et kile-eritakistuse ja 4PP efektiivse takistuse vahel kehtib järgmine seos
ᅶ! 

ᅵ
਼ԇ
MO 

(3)

tingimusel, et ԛ Ԧ ୂ ԣ.
B.1

Arvutage paberi kile-eritakistus ᅶ! , kasutades 4PP mõõtetulemust osast A. Kutsume järgnevas seda tulemust ᅶ (ja osas A mõõdetud takistust ԇ ), sest terve
lehe mõõtmed on palju suuremad kontaktide vahekaugusest Ԣ: ԛ Ԧ ୂ Ԣ.
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Osa C. Mõõtmised erinevate katseobjekti mõõtmetega (3.2 points)
Seni me ei arvestanud, et katseobjekti mõõtmed Ԧ ja ԛ on lõplikud. Kui vähendame katseobjekti mõõtmeid, saame sama pinge juures väiksema voolutugevuse. Kui rakendame pinge kahe punkti vahele
(valged ringid), liigub vool mitmeid teid pidi läbi katseobjekti nagu on illustreeritud joonisel joontega.
Mida pikem on joon, seda väiksem on vastav voolutugevus (joone paksus joonisel tähistab voolutugevust). Väiksema katseobjekti (b), kuid sama pinge korral on koguvool väiksem, sest leidub vähem teid
läbi katseobjekti. Seetõttu on mõõdetud takistus suurem.
(a)

(b)

Kile-eritakistus ei sõltu katseobjekti mõõtmetest. Seega, selleks, et kasutada valemit (3) kile-eritakistuse
arvutamiseks, peame lisama parandi ԕ ԦԢ :
ᅶ! 

ᅵ
ԇ ԦԢ
਼

MO  ԕ ԦԢ

(4)

Katseobjekti jaoks, millel ԛ ୂ Ԣ, sõltub parand ԕ ainult suhtest ԦԢ ja on suurem kui üks: ԕ ԦԢ ପ . Lihtsuse huvides keskendume järgnevas ainult sõltuvusele laiusest Ԧ ja hoolitseme seejuures, et katseobjekt
oleks piisavalt pikk. Eeldame, et parandita arvutatud kile-eritakistus läheneb katseobjekti mõõtmete suurenedes õigele väärtusele ᅶ! :
ԇ ԦԢ  ԇ ਼ ԕ ԦԢ

LVT

(5)

ԕ ԦԢ ܽ  ܽ 

C.1

Kasutades neljapunktimõõtmist, mõõtke 4PP takistus ԇ Ԧ Ԣ nelja erineva suhte ԦԢ väärtuse jaoks vahemikus 0.3 kuni 5. Kirjutage tulemused tabelisse Tabel
C.1. Veenduge, et katseobjekti pikkus oleks vähemalt viis korda pikem kontaktide vahekaugusest: ԛ  Ԣ. Pikkus ԛ on alati mõõdetud piki paberi pikemat külge.
Iga väärtuse ԦԢ jaoks mõõtke pinget 4 erineva voolutugevuse korral ja arvutage keskväärtus ԇ ԦԢ . Tulemus kirjutage tabelisse Tabel C.1.

3.0pt

C.2

Arvutage enda mõõtmiste põhjal ԕ ԦԢ väärtused.

0.2pt

Osa D. Geomeetrilise parandi skaleerumine (1.9 punkti)
Osas C tehtud mõõtmiste põhjal saame näidata, et mõõdetud parand skaleerub sõltuvalt suhtest ԦԢ.
Seetõttu sobitame (ﬁtting) osa C katseandmeid järgneva üldise sobitusfunktsiooniga (generic ﬁt function).
Üldine sobitusfunktsioon:

ԕ ԦԢ  

Ԧ Շ
Ԑ਼ॼ ॽ 
Ԣ

(6)
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Pange tähele, et suure ԦԢ korral peab ԕ ԦԢ olema .
D.1

Selleks, et sobitada valemiga (6) deﬁneeritud kõver ja ԕ ԦԢ katseandmed, mille saite osas C, valige õige graaﬁk (lineaarne Graaﬁk D.1a, pool-logaritmiline
Graaﬁk D.1b või topeltlogaritmiline Graph D1.c) ja kandke katseandmed graaﬁkule.

1.0pt

D.2

Leidke graaﬁkult parameetrid Ԑ ja ԑ.

0.9pt

Q1-8

Experiment

Estonian (Estonia)

Osa E. Ränitahvel ja van der Pauw-meetod (3.4 punkti)
Pooljuhtide tööstuses on oluline teada õhukeste metallikihtide elektrijuhtivusi. Järgnevas on katseobjektiks ränitahvel, mis on kaetud õhukese kroomkihiga (läikiv külg).
Avage tahvli hoidik (keerates noolega RELEASE näidatud suunas) ja võtke tahvel hoidikust välja. Ärge puudutage ega kraapige läikivat pinda. Asetage tahvel lauale nii, et läikiv pind jääks ülespoole.
E.1

Kasutades sama 4PP mõõtmistehnikat nagu eelnevalt, mõõtke pinge ԋ sõltuvus
voolutugevusest Ӿ.
Kirjutage teile antud tahvli number (kirjas tahvli hoidikul) vastuste lehele.

0.4pt

E.2

Kandke andmepunktid graaﬁkule Graaﬁk E.2 ja määrake takistus ԇ11 .

0.4pt

E.3

Et hinnata parandit sellisele ümmargusele tahvlile, eeldame, et katseobjekti
efektiivne laius Ԧ on ligikaudu võrdne tahvli diameetriga ӹ   NN. Arvutage suhe ԦԢ sellel eeldusel. Kasutades sobitusvalemit (6) ja teie leitud parameetreid Ԑ ja ԑ, arvutage parand ԕ ԦԢ tahvli mõõtmise jaoks.

0.2pt

E.4

Arvutage kroomkihi kile-eritakistus ᅶ! , kasutades valemit (4).

0.1pt

Selleks, et mõõta kile-eritakistust täpselt ilma geomeetriast tulenevate paranditeta, leiutas Philipsi insener L. J. van der Pauw järgneva lihtsa skeemi. Neli kontakti ühendatakse katseobjekti servadesse nagu
näidatud joonisel. Seejuures võib katseobjektiks olla suvalise kujuga aukudeta plaat. Vool liigub läbi kõrvuti asetsevate kontaktide 1 ja 2 ning pinget mõõdetakse kontaktidel 3 ja 4. Sellest mõõtmisest saame
takistuse väärtuse ԇԴӱՁ  ԇɞȯӱɘȃ .

I21
+
Akupakk _

1

2

Katseobjekt
3

4

V34
Sümmetria tõttu ԇɞȯӱɘȃ  ԇɘȃӱɞȯ ja ԇȯȃӱɞɘ  ԇɞɘӱȯȃ . Van der Pauw näitas, et kasutades punktkontakte,
kehtib suvalise kujuga aukudeta plaadi korral järgnev seos:
ԔਲᆟԽɞȯӱɘȃ ᆠ!

ԔਲᆟԽȯȃӱɞɘ ᆠ!  

(7)
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Joonis 3: 4PP plaat ränitahvlil. Pöörake tähelepanu kettakujulise tahvli paremal küljel olevale
lõikele.
Ühendage neli kontakti nii, et need moodustaksid ruudu. Ühendage kaks kõrvutiolevat kontakti läbi ampermeetri vooluallikaga. Ülejäänud kaks kontakti ühendage voltmeetriga. Asetage pleksiklaasist plaat
ränitahvlile nii, et ruudu külg oleks paralleelne ränitahvlil oleva lõikega.
E.5

Joonistage tahvli ja mõõtekontaktide asetus. Mõõtke pinge ԋ vähemalt 6 erineva voolutugevuse Ӿ korral (need voolutugevused olgu enamvähem ühtlaste
vahedega jaotunud). Kirjutage tulemused tabelisse Tabel E.5.

0.6pt

E.6

Korrake protseduuri, aga keerake mõõtepunktide paigutust 90 kraadi. Kirjutage
tulemused tabelisse Tabel E.6.

0.6pt

E.7

Kandke mõlemad katseandmed ühele graaﬁkule Graaﬁk E.7, kasutades andmepunktide jaoks erinevaid värve ja/või sümboleid. Leidke kahe mõõtmise
keskväärtus ԇਏ.

0.5pt

E.8

Asendades ԇՐՑӱՒՓ keskväärtusega ԇਏ, lahendage võrrand (7) kile-eritakistuse
ᅶ! jaoks ja arvutage kroomikihi kile-eritakistus ᅶ! .

0.4pt

E.9

Võrrelge mõõtmistulemusi, mis on saadud lineaarselt paiknevate 4PP mõõtmiste meetodil (E.4) ja van der Pauw meetodil (E.8). Leidke nende kahe mõõtmistulemuse suhteline erinevus protsentides.

0.1pt

E.10

Kroomi (Cr) kihid on paksusega  ON. Kasutades seda väärtust ja van der Pauw
meetodi lõpptulemusi, arvutage kroomi eritakustus valemite (1) ja (2) abil.

0.1pt
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Hüppavad terakesed - faasisiirete ja ebastabiilsuste mudel
(10 punkti)
Palun lugege enne selle ülesande kallale asumist eraldi ümbrikus asuvat üldjuhendit (general instructions).
Sissejuhatus
Faasiüleminekud on igapäevaelus hästi tuntud, näiteks saab vesi olla erinevates olekutes nagu tahke, vedel ja gaasiline. Neid erinevaid olekuid eraldavad faasiüleminekud, kus molekulide kollektiivne käitumine
materjalis muutub. Selline faasiüleminek on alati seotud üleminekutemperatuuriga, kus olek muutub,
näiteks külmumis- ja keemistemperatuur eelnevas näites.
Faasiüleminekud on laiemaltki levinud ning toimuvad sellistes süsteemides nagu näiteks magnetid ja ülijuhid, kus üleminekutemperatuurist madalamal muutub makroskoopiline olek vastavalt paramagnetist
ferromagnetiks ja tavalisest juhist ülijuhiks.
Kõiki neid üleminekuid saab kirjeldada ühtses raamistikus, kui võtta kasutusele nö korrastatuse parameeter. Näiteks magnetismi puhul peegeldab korrastatuse parameeter aatomaarsete magnetmomentide joonduvust makroskoopilise magneetuvuse suunas.
Nö pideva faasiülemineku korral on teatud kriitilisest temperatuurist kõrgemal korrastatuse parameeter alati võrdne nulliga ning kasvab pidevalt, kui minna madalamatele temperatuuridele nagu näidatud
magnetit kujutaval skeemil joonisel 1. Pideva faasiülemineku üleminekutemperatuuri kutsutakse kriitiliseks temperatuuriks. Joonisel on skemaatiliselt kujutatud ka mikroskoopiline korrastatus või mittekorrastatus magneti puhul, kus ferromagneetilises olekus üksikud magnetmomendid joonduvad ning nii
tekib makroskoopiline magneetumus; teisalt aga on paramagneetiku korral üksikud magnetmomendid
juhuslikult joondunud ning tekkiv makroskoopiline magneetuvus on null.

M

Tcrit

T

Joonis 1: Korrastatuse parameetri Ԃ skemaatiline sõltuvus temperatuurist faasiüleminekul.
Allpool kriitilist temperatuuri ԉDSJU korrastatuse parameeter kasvab ning on nullist erinev, samas kui temperatuurist ԉDSJU kõrgematel temperatuuridel on korrastatuse parameeter null.
Selgub, et pidevate faasiüleminekute puhul käitub korrastatuse parameeter ülemineku läheduses vastavalt astmeseadusele. Näiteks magnetismi korral kriitilisest temperatuurist ԉDSJU madalamal käitub aine
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magneetumus Ԃ vastavalt seosele:
Ԃৎ

 ԉDSJU ਲ ԉ


Շ

ԉ  ԉDSJU

(1)

ԉ  ԉDSJU

kus ԉ on temperatuur. Veelgi hämmastavam on siinjuures asjaolu, et selline käitumine on universaalne:
selle astmeseaduse astmenäitaja on sama ka paljude teiste faasiüleminekute jaoks.
Ülesanne
Siin ülesandes uurime üht lihtsat süsteemi, mille abil uurida pidevate faasiüleminekute mõningaid omadusi. Näiteks, kuidas ebastabiilsus viib osakeste kollektiivse käitumiseni ja seeläbi faasiüleminekuni või
kuidas makroskoopilised muutused sõltuvad osakeste ergastusest.
Tavalistes faasiüleminekutes saab seda ergastust muuta temperatuuriga. Meie eksperimendis seisneb
ergastus osakeste kineetilises energias; osakesi kiirendab kokkupuude kõlariga. Faasiüleminekule vastav
makroskoopiline muutus siin eksperimendis seisneb terakeste kogunemises ühte silindri poolde, mis on
teisest poolest väikse seinaga eraldatud.
Suurendades amplituudi alates hetkest, mil osakesed on koondunud ühele silindri poolele, märkate, et
lõpuks jaotuvad osakesed ühtlaselt kahe poole vahel. See vastab kuumutamisele üle kriitilise temperatuuri.
Teie eesmärgiks on määrata siin uuritava faasiülemineku mudeli kriitiline astmenäitaja.
Katsevahendid

(1)
(3)
(2)
(4)
Joonis 2: täiendavad katsevahendid selle eksperimendi jaoks.
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1. Kõlar koos sellele kinnitatud plastiksilindriga
2. Umbes 100 terakest (plastiktopsis)
3. Kinnas
4. Kleeplint
Ettevaatust
• Ärge rakendage kõlarile kinnitatud plastiksilindrile ülearust külgsuunalist jõudu. Pange tähele, kui
olete kõlari membraani või plastiksilindri küljest tirinud, siis asendusseadet teile ei anta.
• Kui te kõlarit parasjagu ei kasuta, siis lülitage see välja, muidu kulutate asjatult akut.
• Selles eksperimendis on signaaligeneraatori väljundiks (generaatori küljel paiknevate kõlari
klemmidel) saehammas-signaal sagedusega  )[.
• Saehammas-signaali amplituudi saab seadistada parempoolse potentsiomeetriga speaker amplitude (4). Signaali amplituudiga võrdeline alalispinge antakse mõõtepesale speaker amplitude (6) (võrrelduna maanduspesaga GND (7)). Sulgudes olevad numbrid vastavad üldjuhiste lehe foto (joonis
2) numbritele.
• Kõlari membraan on õrn. Ärge avaldage sellele ülearust survet ei vertikaal- ega ristsihis.
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Osa A. Kriitiline ergastusamplituud (3.3 punkti)
Enne üleande kallale asumist ühendage kõlar signaaligeneraatori küljel asuvate klemmidega (veenduga, et polaarsus oleks õige). Pange teatud kogus (näiteks umbes ) terakesi kõlari peale paigaldatud
silindrisse. Sulgege silinder pealtpoolt, kasutades selleks teile antud kindast välja lõigatud tükki, et vältida terakeste väljalendmist silindrist. Lülitage ergastus lülitist sisse ning muutke amplituudi, keerates
teile antud kruvikeerajaga parempoolset potentsiomeetrit sildiga speaker amplitude (4). Erinevate amplituudidega katsetades jälgige, kuidas terakesed kogunevad ühele silindri poolele.
Esimeseks ülesandeks on määrata selle ülemineku kriitiline ergastuse amplituud. Selleks peate kindlaks
tegema kummaski silindri pooles olevate terakeste arvu ԃȯ ja ԃɞ (deﬁneerigem poolte tähistus nii, et
ԃȯ  ԃɞ ) funktsioonina kuvatud amplituudist Ӷԯ , milleks nimetame mõõtepesalt speaker amplitude (6)
mõõdetud pinget. See pinge on võrdeline kõlarit toitva saehammas-signaali amplituudiga. Tehke igal
pingel vähemalt 5 mõõtmist.
Vihje:
• Selleks, et uuritavad osakesed oleksid alati liikumises, kasutage amplituude, mis vastavad mõõtepesa speaker amplitude pingetele, mis on suuremad kui  7. Alustage süsteemi käitumise vaatlemist lihtsalt pinget aeglaselt muutes ilma esialgu terakesi loendamata. Võib juhtuda, et mõned
terakesed jäävad elektrostaatika tõttu põhja külge kinni. Neid terakesi ärge loendage.
A.1

Kirjutage tabelisse A.1 üles oma mõõtmistulemused osakeste arvu ԃȯ ja ԃɞ
jaoks kummaski silindri pooles erinevate kuvatud amplituudide Ӷԯ korral.
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A.2

Arvutage oma mõõtmistulemuste ԃȯ ja ԃɞ standardhälbed ja kandke need tabelisse A.1. Joonistage ԃȯ ja ԃɞ sõltuvus kuvatud amplituudist Ӷԯ graaﬁkule
A.2 koos vastavate määramatustega.
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A.3

Leidke oma graaﬁku põhjal kriitiline kuvatud amplituud ӶԯӱDSJU , mille korral pärast statsionaarse režiimi saabumist ԃȯ  ԃɞ .
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Osa B. Kalibreerimine (3.2 punkti)
Kuvatud amplituud Ӷԯ vastab kõlarile rakendatud pingele. Samas, füüsikaliselt on huvipakkuv suurus
kõlari võnkumise maksimaalne hälve Ӷ, sest see näitab, kui tugevasti terakesi ergastatakse. Seepärast
on teil tarvis kalibreerida kuvatud amplituudi lugem. Kalibreerimise teostamiseks võite kasutada kõiki
teile antud materjale ja vahendeid (ka läbipaistvast suletavast kotist).
B.1

Skitseerige katse skeem, mille abil mõõdate ergastuse amplituudi, so maksimaalse vahemaa Ӷ (millimeetrites), mille piires liigub kõlari membraan ühe võnkeperioodi jooksul.

0.5pt

B.2

Määrake amplituud Ӷ (millimeetrites) sobiva arvu mõõtepunktide jaoks: kandke
tabelisse B.2 amplituudi Ӷ väärtused funktsioonina kuvatud amplituudist Ӷԯ
ning märkige ära ka oma mõõtmistulemuste määramatus.
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B.3

Kandke oma andmed koos määramatustega graaﬁkule B.3.
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B.4

Kasutades sobitamist (ﬁttimist), määrake tekkinud kõvera parameetrid, et teha
kindlaks kalibratsioonifunktsioon Ӷ Ӷԯ .
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B.5

Määrake kriitiline ergastamise amplituud ӶDSJU siin katses kasutatud terakeste
jaoks.
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Osa C. Kriitiline astmenäitaja (3.5 punkti)
Meie süsteemis on temperatuuri rollis ergastuste kineetiline energia. See energia on võrdeline kõlari
kiiruse ruuduga, st ԥɞ  Ӷɞ ԕ ɞ , kus ԕ on võnkumise sagedus. Järgnevalt me kontrollime selle sõltuvuse
kehtivust ning määrame astmenäitaja ԑ väärtuse astmeseaduses, mis kirjeldab korrastatuse parameetri
käitumist (vt võrrand 1).
C.1

ȯ ਲԹɞ
Suhteline erinevus  Թ
on hea kandidaat meie süsteemi korrastatuse paԹȯ Թɞ 
rameetriks, sest see on null kriitilisest amplituudist kõrgemal ning võrdne -ga
madalatel ergastustel. Arvutage sellise korrastatuse parameetri väärtus funktsioonina amplituudist Ӷ. Kandke oma tulemused tabelisse C.1.
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C.2

ȯ ਲԹɞ
Joonistage suhteline erinevus  Թ
funktsioonina ੰӶɞDSJU ਲ Ӷɞ ੰ-st graaﬁkule
Թ ȯ Թɞ 
C.2, kus mõlemal teljel on logaritmilised jaotised (topeltlogaritmiline graaﬁk).
Võite kasutada tabelit C.1 arvutuste tegemiseks. Kuigi graaﬁkule kantud punktid ei pruugi jälgida lineaarset seost, peaksite siiski tegema lineaarse regressiooni, mis vastaks kriitilise astmenäitaja valemile.
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C.3

Määrake astmenäitaja ԑ ja hinnake selle määramatust.
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