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Pabertransistor (10 punkti)
Kaasaegne elektroonikatehnoloogia põhineb ühel lihtsal, aga võimsal seadmel — transistoril, mida saab
kasutada nii lüliti kui võimendina. Lülitirežiimis kasutatakse transistoreid digitaalse informatsiooni sal-
vestamiseks ja töötlemiseks.

 

Järgnevalt uurime kahte tüüpi väljatransistore: JFET-transistor (pn-siirdega väljatransistor, Junction Field
Effect Transistor) ja TFT-transistor (õhukese kile transistor, Thin Film Transistor).

Siinkohal kirjeldame lühidalt väljatransistori tööpõhimõtet. Väljatransistor on mittelineaarne kolme
klemmiga (pais G - Gate, läte S - Source, neel D - Drain) seade, millega saab juhtida lätte S ja neelu D
vahelist voolu, kasutades selleks paisu G ja neelu S vahelist pinget. Veidi lihtsustatud analoogiaga võib
väljatransistorist mõelda kui torust, mille kraani asend toimib paisuna G ja määrab veevoolu hulga.

Joonis 1. N-kanaliga JFET-transistori läbilõige (vasakul), selle hüdrauliline analoog (keskel) ja
selle tähis elektriskeemis (paremal). Nooled JFET-transistori läbilõikel tähistavad elektrivoolu
suunda lätte S ja neelu D vahel läbi peenikese n-kanali. Kanali laius sõltub paisu G ja neelu S
vahelisest pingest.

JFET-transistor põhineb kahte tüüpi pooljuhi ühenduskoha—siirde—omadustel. Nendeks pooljuhtideks
võivad olla näiteks n- ja p-tüüpi lisandiga räni. JFET-transistoril on kitsas kanal, milles saab vool liikuda
lättelt S ja neeluni D. N-kanaliga väljatransistoris on kanal tehtud n-tüüpi materjalist. Sellise kanali laiust
saab täpselt kontrollida, rakendades negatiivse pinge paisu G ja lätte S vahele, GS G S. Fikseeri-
tud GS korral sõlrub lätte S ja neelu D vahel liikuv voolutugevus mittelineaarselt neelu D ja lätte S vahele
rakendatud pingest DS D S. Väikeste pingete DS korral sõltub voolutugevus rakendatud pingest li-
neaarselt ja JFET-transistoril on seega oomilise takistuse omadused. Väljundtakistus DS DS DS sõltub
siiski tugevalt rakendatud pingest, jälgides üsna täpselt seaduspära:

DS
DS

GS P
(1)

kus DS on väljuntakistus pingel GS ja P on JFET-transistori parameeter, mite nimetatakse
sulgepingeks. Mõistagi, sulgepinge juures blokeerib väljatransistor kogu voolu.

Iga fikseeritud GS P jaoks käitub lätte S ja neelu D vaheline voolutugevus algul lineaarselt, kui hakka-
me pinget DS suurendama, kuid teatud hetkel küllastub voolutugevus peaaegu konstantse väärtuseni.
Olgu DSS küllastusvoolu tugevus, kui GS . Küllastunud režiimis (suur rakendatud pinge DS), sõltub
küllastusvoolu tugevus pingest GS järgnevalt:

DS DSS GS P (2)

Peaksime siinkohal rõhutama kahte olulist JFET-transistori omadust. Kuigi pingega kontrollitav väljund-
takistus võib olla väga väike, on sisendtakistus ( GS GS GS) väga suur, tüüpiliselt suurem kui , nii
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et selline seade kasutab väga vähe sisendvoolu. Samuti, väikse JFET-transistori mahtuvus võib olla väga
väike, mis võimaldab selle seadmega tehe väga kiireid sisse-välja lülitamisi üle MHz sageduspiirkonna.

Järgnevalt kirjeldame, kuidas üht teist tüüpi väljatransistor, TFT-transistor töötab.

Nagu teisedki väljatransistorid, võimaldab TFT-transistor kontrollida selle kahe klemmi, neelu D ja lätte
S, vahelist voolutugevust selle kolmandale klemmile, paisule G, rakendatava potentsiaali abil.

PaisuklemmGon füüsiliselt eraldatud pooljuhtkihist dielektrikuga,mis võimaldab vertikaalse elektrivälja
tekitamist, mis kontrollib vabade laengukandjate hulka pooljuhis (väljaefekt). Dielektrikukihi võib asen-
dada ka elektrolüüdist membraaniga nagu näiteks paber, kus leidub liikuvaid ioone (vaadake Joonist
2). Sel juhul lükkab paisule G rakendatav pinge vastasmärgilised ioonid pooljuhi pinnale, luues niimoodi
ioonlaengute kihid, mismoduleerivad vabade laengukandjate tihedust pooljuhis (Electrolyte Gated Tran-
sistor - EGT). Lissabonis asuva Universidade Nova teadlased arendasid esmakordselt 2008. aastal välja
”pabertransistori” ja on selles vallas maailmatasemel.

Joonis 2. Käesolevas ülesandes kasutatava õhukese TFT-tüüpi pabertransistori skeem. S - läte;
D - neel; G - pais; A - paber (dielektrik); B - substraat; C - pooljuhi (gallium-indium-tsinkoksiidi
(GIZO)) kiht; X - metallklemmid. Nooled tähistavad tavapärast voolu suunda.

Sarnaselt JFET-transistoriga saab TFT-transistor töötada kahes režiimis: lineaarses ja küllastunud režii-
mis. Erienvalt aga JFET-transistorist, on TFT-transistori sisemine mahtuvus oluline seadme tööd mõjutav
parameeter.

Käesolevas eksperimentaalülesandes uurite te n-kanaliga JFET-transistori ja TFT-tüüpi pabertransistori
tööd.

Te määrate nende seadmete karakteersed tunnusjooned, mõõtes S ja D vahelise voolutugevuse DS eri-
nevate pingete korral klemmidel G ( GS) ja D ( DS).

Kaks kõige olulisemat on väljund- ja ülekandetunnusjooned:

• Väljundtunnusjoon: selle tunnusjoone jaoks tuleb lätte S ja neelu D vaheline voolutugevus ( DS)
mõõta ja graafikule kanda funktsioonina lätte S ja neelu vahelisest pingest ( DS), kus DS kusmuutub
samm-haaval vahemikus 0 V kuni V, hoides GS konstantsena.

• Ülekandetunnusjoon: sellel tunnusjoonel tuleb DS mõõta ja joonistada sõltuvana pingest GS. DS
tuleb hoida konstantsena sobiva väärtuse juures, et transistor töötaks küllastunud režiimis ja GS
peab samm-haaval katma vahemiku kuni V.
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Vahendid

Selle eksperimendi tarbeks on teile antud (Joonis 3):

1. tester

2. JFET-transistor (sildistatud kilekotis)

3. juhtmed (10) krokodillidega

4. lapikud krokodillid (4, kilekotis)

5. karp patareisid (4 1.5 V)

6. patareipesa

7. mini-makettplaat alusega

8. ühendustraadid (3) makettplaadile pistmiseks

9. harilik HB-pliiats

10. juhtiva hõbetindiga pliiats (Circuit Scribe)

11. stopper

12. paberileht trükitud elektriühendustega, kus sees on TFT, mille dielektrikukiht on paberist (Joonis 4)

13. kott kirjutusvahendeid (1 pastapliiats, 1 harilik pliiats, 1 kustukumm-pliiatsiteritaja, 1 joonlaud)
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Joonis 3. Eksperimendivahendid.
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Joonis 4. Vasakul: eksperimendivahendina antud paberileht trükitud elektriühendustega: pa-
ber (1), juhtivad hõbejooned (2), takistusega süsinikjooned (3), pabertransistor (4), pingejaguri
takistid ( ja ). Paremal: pingejaguri takistite mõõtmed (kõik astmed on ühtmoodi 0,5 mm
laiused).

Ettevaatust!
Ärge voltige trükitud elektriühenduste ja transistoriga paberilehte,muidu on lihtne sellele viga teha.
Üritage hoida see mõõtmiste vältel võimalikult sile, siis saate ka parima tulemuse.

Mõõtes pidage silmas järgmisi olulisi punkte.
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• Testrit tuleks kasutada ainult alalisvoolurežiimides (DC mode).
• Tester ei vaheta mõõtepiirkonda automaatselt, nii et valige hoolega oma mõõtmisteks õiged
mõõtepiirkonnad. Kuimõõtetulemus jääb väljapoolemõõtepiirkonda, näitab tester (ekraani va-
sakus servas) kas ”1” või ”-1”,märkides vastavalt positiivset ja negatiivset tulemust, ja te peaksite
valima sobivama mõõtepiirkonna.

• Väikese voolu piirkondadel on 315 mA sulavkaitse. Ärge mitte mingil juhul tekitage lühist
patarei ja testri vahel, sest suur vool põletab kaitsme läbi!

• Testri sisetakistus voltmeetrina on M .
• Ampermeetrina sõltub testri sisetakistus mõõtepiirkonnast vastavalt järgnevale tabelile.

Mõõtepiirkond int

200 mA 1,0

20 mA 10

2 mA 100
Tabel 1. Antud testri sisetakistus ampermeetrina.

Niisiis on (DC) alalisvooluampermeetri kõigis kolmes režiimis testri otsakute vahel kuni 200 mV suu-
rune pingelang.

Osa A. Asukohtade määramine elektriskeemis (2,5 punkti)
Saavutamaks vajalikke pingeid DS ja GS, kasutate te paberile trükitud süsiniktakisteid ( and , vaa-
dake joonist 4) pingejagurina, et määrata asukohad, kus potentsiaalide vahed on õiged. ja moo-
dustavad pingejaguri kogutakistuse ( tot). Rakendades näiteks peale konstantse pinge (siin ligikaudu
3 V patareidest), näeme sellel pinget langemas 3 V pealt ( in patarei positiivsel klemmil) maha (0 V; nüüd-
seks nimetagem ”maaks” ehkmaanduseks kahe patareipaari ühist klemmi). tot jaguneb sisuliselt kaheks
takistuseks ( x and y), millega sättida pinget out (Joonis 5).

Joonis 5. Pingejagur.
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A.1 Avaldage out funktsioonina pingest in ja takistustest x ja y. 0.2pt

A.2 Mõõtke testriga kolme lehe alaossa trükitud näidistakisti takistus ( T1, T2 ja
T3). Mõõtke piisavalt paljudest eri kohtadest hõberibadel. Väärtused kirjutage

vastustelehele. Arvutage keskmised ja hinnake iga näidistakisti takistuse mõõ-
temääramatust.

0.5pt

A.3 Näidake, miks kindla eritakistusega õhukese ruudukujulise kile takistus peaks
olema küljepikkusest sõltumatu. Seda suurusest sõltumatut takistust nimeta-
takse antud kile pindtakistuseks ja tähistatakse !.

0.3pt

A.4 Leidke küsimuses A.2 saadud andmeist süsinikkile keskmine pindtakistus ja eri-
takistus koos määramatusehinnanguga (eeldage, et süsinikkile paksus on

m).

0.4pt

A.5 Näidake, miks takistuste ja teoreetiline väärtus !
. Mõõtke ja ning kirjutage tulemused vastustelehele. Määrake kat-

sest ja võrrelge seda teoreetilisega.

0.5pt

Joonistage antud hõbetindipliiatsiga 7 ühesuguse vahega juhtivat joont kummagile trükitud takistile (na-
gu näidatud Joonisel 6). Need jooned saavad pingejaguri ühenduskohtadeks.

Joonis 6. Joonte joonistamise eeskuju ja ühenduskohtade nimetamise kord.

A.6 Mõõtke takistused ja kõigi ühenduskohtade puhul. on defineeritud
kui takistus ühenduskoha ja punkti V (takisti 1) või W (takisti 2) vahel; on aga
takistus ühenduskoha ja punkti Z vahel. Täitke vastustelehe tabelid.

0.3pt

Pange neli AA-patareid patareipessa. Jälgige hoolega patareide polaarsust ja kindlasti ärge tekitage lü-
hist. Seejärel ühendage patareid skeemi vastavalt Joonisele 7. Valvake, et te ei vigastaks krokodillidega
hõberadasid.
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Joonis 7. Patareide ühendamine.

A.7 Mõõtke out igas ühenduskohas, kusjuures out olgumõõdetud punkti Z suhtes,
ja kirjutage väärtused vastustelehel antud tabeleisse.

0.3pt

Sellega lõpebki elektriskeemis asukohtade määramise osa ja saate alustada JFET-transistori tunnusjoon-
te mõõtmist.

Osa B. Tööstusliku JFET-transistori tunnusjooned (4,5 punkti)
JFET-transistori iseloomustamiseks kasutate Joonisel 8 kujutatud skeemi. Esiteks tuvastage antud JFET-
transistori jalad (S, D ja G) - tuvastage kontaktid tähelepanelikult, kuna seade pole sümmeetriline!
Transistori kinnitamiseks võite kasutada mini-makettplaati; sel plaadil saate ühendusi teha antud ühen-
dustraatidega.

Ühendage antud juhtmete abil transistori pais G ja läte Smaandusega (skeemi punkt Z, pingel 0 V). Terves
käesolevas ülesandeosas olgu JFET läte S alati maandatud.
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Joonis 8. Skeem JFET tunnusjoontemääramiseks. Punktiiriga eraldatud skeemiosa, kus on TFT,
siinses ülesandeosas B ei kasutata. Ülemises aknas on näha, kuidas tuvastada JFET-transistori
paisu G, lätet S ja neelu D. Alumine aken näitab aga ühendusi mini-makettplaaadi aukude
vahel: igas nummerdatud veerus on kõik augud plaadis kokku ühendatud, kõigist teiste veer-
gude aukudest aga isoleeritud. Testripilt on pelgalt illustratiivne: te peate ise valima kohase
mõõterežiimi ja -piirkonna, keerates testri ratta õigesse asendisse.

B.1 Maandage transistori pais G (pinge GS ). Seejärel ühendage üks (DC) alalis-
voolurežiimi viidud testri otsak transistori neeluga D; teise otsakuga puudutage
kõrgeima pingejaguril saadava pingega punkti. Kirjutage vastustelehele voolu
DS väärtus.

0.2pt

B.2 Mõõtke vool DS erinevate positiivsete neelupingete juures, hoides GS . Siis
muutke skeemi nii, et rakendate Paisu G ja lätte S vahele negatiivse pinge ( GS
), ja korrake voolu DS mõõtmist funktsioonina positiivsest pingest neelu D ja
lätte S vahel. Täitke mõõtetulemustega vastustelehe tabelid.

0.8pt

Kui pingejaguriga ühendada väikese takistusega tarbija (Joonis 9), hakkab pingejaguri väljundpin-
ge L

outerinema nimiväärtusest out, mida mõõdeti suure takistusega tarbijal, nagu näiteks suure
sisetakistusega voltmeetril.
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Joonis 9. Tarbijaga pingejagur.

B.3 Vaadakem pingejagurit tarbijaga L. Avaldage parandustegur L
out out

funktsioonina takistustest L, x ja y.
0.2pt

Kui GS , on JFET-transistori väljundtakistus küllaltki väike, nimelt DS . See takistus aga tõuseb
tunduvalt, kui pais G pingestada lätte S suhtes negatiivselt. Piirkonnas GS järgib väljundtakistus
hästi valemiga (1) väljendatud seadust.

B.4 Kasutades kohaseid parandustegureid, arvutage DS ehk neelu D ja lätte S vahe-
line pingelang kõigi küsimuses B.2 uuritud punktide jaoks. JFET nominaaland-
med on selles ülesandes DS ja P 1 4 V.

1.2pt

B.5 Joonestage oma JFET-transistori väljundtunnusjooned DS DS . 0.5pt

B.6 Vaadelgem transistori käitumist väikese DS juures. Määrake eksperimendist DS
väärtused erinevate pingete GS puhul ja kandge need graafikule.

0.5pt

B.7 Joonestage oma JFET-transistori ülekandetunnusjoon DS GS kohal DS +3 V. 0.3pt

Kui JFET-transistor on küllastusrežiimis, järgib vool DS küllaltki täpselt valemiga (2) väljendatud seadust.

B.8 Määrake mõõdetud andmetest oma transistori DSS ja sulgumispinge P. Võr-
relge saadud P väärtust nominaalsega.

0.4pt

Üks oluline JFET-transistori iseloomustav suurus, eriti võimendeis, on transistori tõus (ehk läbijuhtivus)
, mille defineerib

DS

GS
(3)

Kahemuutuja funktsiooni jaoks tähendab funktsiooni tuletistmuutuja järgi, hoidesmuutuja
konstantse.
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B.9 Määrake mõõdetud ülekandetunnusjoonelt oma transistori tõus kohal GS
V. Võrrelge seda mudelvõrrandist (2) arvutatuga.

0.4pt

Osa C. Paberist õhukese kile transistor (2,0 punkti)
Nüüdsest võite JFET-transistori ära panna, kuna kõik järgnevad küsimused on trükitud skeemi ülanurgas
oleva paberist õhukese kile transistori (TFT) kohta. TFT pais G, läte S ja neel D on märgitud Joonisel 10.
Maandage TFT pais G ja läte S. Ka siinses ülesandeosas olgu TFT läte S alati ühendatud patareipaaride
ühise ”maaga” ehk potentsiaalil 0 V, nagu näidatud Joonisel 10. Pingesta transistor ühe pingejaguri abil
nii, et DS . Veendu, et ampermeetris voolab vool.

Joonis 10. Skeem paber-TFT mõõtmiseks. Testripilt on vaid illustratiivne: te peate ise valima
kohase mõõterežiimi ja -piirkonna, keerates testri ratta õigesse asendisse.
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C.1 Rakenda DS 3.0 V. Sulge transistor, rakendades GS 3.0 V. Oota 1 min,
et transistor sulguks. Kirjuta vastustelehele voolu jääkväärtus closed. Seejärel
ava transistor, rakendades GS ja samas hoides DS 3.0 V. Mõõtke vool
funktsioonina ajast, alustades hetkest, kui avasite transistori, vähemalt 5 minu-
tit, DS andmed koguge vastustelehele.

0.8pt

C.2 Joonestage DS graafik. See on kahe ajas eksponentsiaalse protsessi super-
positsioon, millest ühel on palju suurem ajakonstant ( ) kui teisel ( ). Määrake
lühem ajakonstant .

1.2pt

Osa D. Inverter (1,0 punkti)
Mikroelektroonikas on üks olulisem skeemiüksus inverter, mis keerab digitaalse sisendi tagurpidi - kui
in = kõrge, siis out = madal ja vastupidi. Sellise skeemiüksuse alus on jälle transistor ja üks lihtsaim

ehitus on n-ö ühislättega võimendi, Joonisel 11, mis koosneb ühest transistorist ja koormustakistist ( L).
Seal in = GS ning pinge out on transistori neeluklemmil. Niisiis, selles osas uurime pinge out käitumist,
muutes pinget GS alates -3 V kuni 0 V.

Joonis 11. Ühislättega võimendi ja inverter.

Joonisel 11 kujutatud skeemil võtkem transistoriks paber-TFT; koormustakisti L lisate nüüd käsitsi, vär-
vides transistori neelu D ja potentsiaalini in vahe hariliku pliiatsiga, nagu Joonisel 12. Kirjutades jätate
paberiele õhukesi juhtiva grafiidi kihte, nii et mida rohkem kihte ülestikku joonistate, seda madalamaks
langeb takistus. Takistit L joonistades tuleb kindlasti pidevalt jälgida ta takistust. Et tõmmata potent-
siaali out võimalikult 0 V lähedale, peab koormustakisti olema piisavalt suur. Takistit joonistades sihtige
väärtust L k .

Pliiatsiga saate takistust L vähendada, kustukummiga suurendada. Lõppväärtus ei tohiks sihtväärtusest
erineda enam kui võrra.
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Joonis 12. Inverteri / ühislättega võimendi skeem.

Joonistage niisiis antud HB-pliiatsiga käsitsi üks süsiniktakisti väärtusega L 200 k , mida kasutada
paber-TFT koormustakistina inverteris (vaadake Joonist 12).

D.1 L väärtus, mille lõpuks saavutasite, kirjutage vastustelehele. Koostage joonis-
tatud süsiniktakistist ja paber-TFT-st inverter (Joonis 12). Enne mõõtmist pida-
ge meeles, et transistor tuleb täielikult välja lülitada, rakendades talle pinget
GS V umbes min vältel. Seejärel mõõtke pinget out, muutes GS alates

pingest V kuni pingeni V, ja märkige iga kord üles stabiliseerumisaeg —
see ei tohiks ületada 100 s. Kirjutage mõõtetulemused vastustelehele.

0.5pt

D.2 Joonestagemõõdetud out in pingeülekande tunnusjoone punktid ja sobitage
läbi andmepunktide sujuv sile joon.

0.5pt
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Polümeer-niidi viskoelastsus (10 punkti)

Pange tähele, et niiti ei tohi venitada enne eksperimendiga alustamist!
 
Lülitage kaal kohe praegu sisse (sest kaalu soojenemine võtab aega 10 minutit). Ärge muutke
kaalu seadeid.

Sissejuhatus

Kui tahkest ainest kehale mõjuda välise jõuga, siis see deformeerub. Väikeste jõudude korral on defor-
matsioon võrdeline jõuga (Hooke’i seadus) ja pööratav, st pärast jõu eemaldamist võtab keha oma algse
kuju tagasi.

Tahke keha korral on sedamugav kirjeldada pinge ja suhtelise pikenemisemõistete abil. Pinge on defi-
neeritud kui pindalaühikule mõjuv jõud, st jõud F jagatud pindalaga , millele see jõud mõjub. Suhteline
pikenemine on defineeritud pikkuse suhtelise muutusena:

ja (1)

kus ja on vastavalt lõpp- ja algpikkus. Tavalise elastse käitumise korral on pinge lihtsalt võrdeline
suhtelise pikenemisega (Hooke’i seadus), kus võrdetegurit nimetatakse Youngi mooduliks.

Hooke’i seadusele vastav elastne käitumine on siiski vaid ligikaudne lähendus, mis kehtib ainult piisa-
valt väikeste suhteliste pikenemiste korral. Suuremate suhteliste pikenemiste korral onmuutused järjest
enam mitte-pööratavad, st jõuame plastilisse režiimi, kus molekulaarsed liikumised pole enam piiratud
ning meenutavad pigem viskoosse vedeliku käitumist. See tähendab, et kui materjali venitada või kokku
suruda üle elastsuspiiri, käitub materjal asümptootiliselt vedelikuna.

Viskoelastsed materjalid

Teadudmaterjalides on korraga olemas nii elastse tahkise kui ka viskoosse vedeliku sarnased omadused.
Niisuguseid materjale nimetatakse viskoelastseteks.

 

Viskoelastseid materjale käsitledes on mõistlik eraldi vaadelda puhtalt elastset käitumist ja täiendavat
viskoosset käitumist. See tähendab, et kogu pinge , mis on vajalik antud suhtelise pikenemise tekita-
miseks, avaldub puhtalt elastse liikme ja viskoelastse liikme summana:

(2)

Mõlemad pinge liikmed vastavad samale suhtelisele pikenemisele . Viskoelastsele liikmele
vastavat suhtelist pikenemist modelleeritakse tavaliselt kui puhtalt elastse suhtelise pikenemise e

ja puhtalt viskoosse suhtelise pikenemise v summana (mõlema jaoks kehtib sama pinge e

v):

e v (3)
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Puhtalt viskoosses protsessis kehtib pinge ja suhtelise pikenemise ajalise tuletise vahel lineaarne seos
(sarnaselt viskoossete vedelikega),

d v

d

kus on viskoossustegur.

Seda fenomenoloogilist mudelit nimetakse lineaarse viskoossuse standardseks lineaarse tahkise mudeliks.
See on kujutatud Joonisel 1, kus vedru tähistab puhtalt elastseid komponente ja anum tähistab puhtalt
viskoosseid komponente.

Joonis 1. Standardne lineaarse tahkise mudel.

Eelolevatest võrranditest on saadav järgnev seos:

d
d

d
d

(4)

Seepärast on viskoleastuse standardse lineaarse mudeli raames võimalik näidata, et

d
d

d
d

(5)

kus . Sellest diferentsiaalvõrrandist järeldub, et suhtelise pikenemise ja pinge vaheline seos ei
ole enam lineaarne, vaid suhteline pikenemine ja pinge on kumbki üldjuhul funktsioonid ajast. Et leida

, on vajalik määrata funktsioon , ja vastupidi.

Praktilist huvi pakuvad kaks erijuhtu, mille puhul kas d d või d d , mida tuntakse vastavalt
pinge relaksatsiooni juhuna või roomavuse juhuna. Pinge relaksatsiooni juhul rakendatakse materjalile



Experiment

Q2-3
Estonian Estonian (Estonia)

äkitselt suhteline pikenemine , mida hoitakse ajas muutumatuna, d d . Sel juhul sõltub funktsioon
ainult keskkonna viskoelastsetest parameetritest ja võrrandi (5) lahend on

e (6)

kus on eeldatud, et ajahetkel panustavad pinge avaldisse ainult elastsed komponendid, st
. Sellest lahendist on näha, et viskoelastne pinge kahaneb ajas eksponentsiaalselt ajateguriga

.

Multi-viskoelastsed protsessid

Standardset linaarset mudelit saab kergesti laiendada, kui lisada täiendavaid viskoleastseid protsesse
nagu näidatud Joonisel 2.

Joonis 2. Ülidstatud mudel multi-viskoelastsete protsesside jaoks.

Niisiis, arvestades erineva viskoelastse komponendiga,

(7)

kus d
d

d
d ja nagu eelnevaltki, d

d
d
d

d
d .

Niisiis kehtib võrrandi (5) jaoks järgnev üldistus:

d
d

d
d

(8)

kus ja .
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Konstantse pinge tingimustes peaksid erinevad viskoelastsed pinge komponendid ajas ikka eksponent-
siaalselt kahanema, e , mis viib lahendini:

e (9)

kus on eeldatud, et ajahetkel panustavad ainult elastsed komponendid kogupinge avaldisse ja
seega . Tulemusena saadud viskoelastne käitumine on niisiis selgelt mitte-lineaarne.
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Katsevahendid

Käesolevas eksperimentaalülesandes on teile antud järgnevad katsevahendid (vt Joonis 3):

1. 1 statiivisüsteem, mis võimaldab suunata laserpointerit ja kaalu kohale vertikaalselt kinnitada fik-
seeritud deformatsiooniga (suhtelise pikenemisega) niidi;

2. 1 silindriline koormis koos kinnituskruviga niidi kinnitamiseks;

3. 1 pikk (termoplastik-polüretaan) niit, mille üks ots on kinnitatud koormise külge ja teine ots kinni-
tuskruvi külge, mis on mõeldud niidi riputamiseks statiivile;

4. 1 lühike (termoplastik-polüretaan) niit, mille ühes otsas on kinnituskruvi;

5. 1 laserpointer ja selle hoidik;

6. 1 digitaalne kaal;

7. 2 tasapeeglit;

8. 1 stopper;

9. 1 joonlaud;

10. 1 metallist mõõdulint;

11. 1 A4 paber ekraanina kasutamiseks;

12. 1 vedruklamber laseri kinnitamiseks ja sisse lülitamiseks.
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Joonis 3. Käesolevas ülesandes vajalikud katsevahendid.
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Osa S: Pinge relaksatsiooni mõõtmised (1,9 punkti)

Pange tähele, et niiti ei tohi venitada enne eksperimendiga alustamist! Juhul kui olete koge-
mata niiti siiski venitanud, küsige endale varuniit, aga pidage silmas, et selle hankimine võtab
aega ja siis saate ka vähem aega kulutada eksperimendi tegemisele.
Peaksite enne selle osa mõõtmistega alustamist hoolikalt lugema ”Osa D: Andmeanalüüs” ju-
hiseid, et paremini planeerida, mil viisil oma mõõtmisi teha.

A.1 Mõõtke venitamata niidi pikkus kruvipeade vahel. Et leida niidi kogupikkust ,
mis sisaldab ka kruvide sees oleva niidi osa pikkust, liitke kummagi kruvi kohta
5 mm. Kirjutage vastuste lehele leitud väärtus koos määramatusega.

0.3pt

A.2 Mõõtke koormise kaal gramm-jõu ühikutes (gf). Gramm-jõud on jõud, mis
võrdub 1-grammise keha kaaluga ( gf N). Kirjutage vastus koos
määramatusega vastuste lehele.

0.3pt

Et eksperimentaalselt uurida erinevaid relaksatsiooni komponente, on vaja pingemõõtmisi teha piisavalt
pika aja jooksul. Käesolevas katses piisab pinge ajalise käigu jälgimisest 45 minuti jooksul.

Järgnevalt peaksite samaaegselt läbi viima tegevused1 ja 2 (vt allpool). Ennealustamist lugege
nende kahe tegevuse juhised hoolikalt läbi.
Tähtis: kui katse tegemine mingil põhjuselt katkeb, ei saa seda lihtsalt niisama jätkata, vaid
tuleb alustada uuesti uue niidiga. Sellisel juhul küsige varuniiti.

Viige samaaegselt läbi järgnevad tegevused:

1. Hoides koormist kaalu peal, venitage niiti selle teises otsas olevast kinnituskruvist ja asetage kinni-
tuskruvi statiivi küljes olevale hoidikule (Joonis 4).

2. Käivitage stopper samaaegselt tegevusega 1.
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Joonis 4. Niidi riputamine statiivile ja mõõtmistega alustamine.

A.3 Kirjutage üles erinevatele ajahetkedele vastavad kaalu lugemid . Tehke
seda 45 minuti jooksul ja kirjutage tulemused vastuste lehe tabelisse.

1.0pt

A.4 Mõõtke venitatud niidi pikkus ja hinnake tulemuse määramatust. Kirjutage
mõõdetud väärtus koos määramatusega vastuste lehele.

0.3pt

Osa B: Venitatud niidi diameetri määramine (1,5 punkti)

Ärge kunagi vaadake otse laserisse! Kui laser pole kasutuses, lülitage see välja.
Kui teil on raskusi difraktsioonipildi tekitamisega, küsige endale uus laser.

Selles osas kasutate valguse difraktsiooni polümeerniidi diameetri määramiseks. Venitamata niidi dia-
meeter on mm. Küllap teate, et ristküliku-kujuline ava laiusega tekitab sarnase difraktsioonimustri
kui sama laiusega silindriline objekt. Kui difraktsioonimustrit vaadelda ekraanil, mille kaugus objektist
on oluliselt suurem kui objekti diameeter, siis väikeste nurkade korral on nii pilu kui silindri difraktsioo-
nimiinimumide vahekaugused võrdsed ning need avalduvad kujul

sin (10)

kus on difraktsiooni nurk.

Teie kasutuses on laser lainepikkusega = nm.

Selle osa läbiviimiseks toimige järgnevalt:

1. Lülitage vedruklambri abil laser sisse (vt Joonis 5).

2. Seadistage laseri suund nii, et laserkiir langeks otse venitatud niidile.

3. Kavandage teile antud vahenditega meetod difraktsioonimustri tekitamiseks paberiga kaetud ek-
raanile ja tehke vajalikud mõõtmised, et määrata niidi diameeter lähtuvalt valemist (10).
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Joonis 5. Laseri sisselülitamine vedruklambri abil.

B.1 Joonistage vastuste lehele oma meetodi katseskeem. 0.6pt

B.2 Mõõtke niidi asukoha ja difraktsioonipildi asukoha vaheline optiline teepikkus
. Kirjutage vastus koos määramatusega vastuste lehele.

0.3pt

B.3 Määrake difraktsioonipildi miinimumide vaheline keskmine kaugus ja selle
määramatus. Kirjutage vastus koos määramatusega vastuste lehele.

0.3pt

B.4 Kasutades võrrandit (10) ja omadifraktsioonikatse andmeid,määrake venitatud
polümeerniidi diameeter ja selle määramatus. Kirjutage vastus koos määra-
matusega vastuste lehele.

0.3pt

Osa C: Uue niidi paigaldamine (0,3 punkti)
Enne kui asute andmeanalüüsi (Osa D) kallale, peate katse seadistama lühema niidi mõõtmiste jaoks
(vajalik Osas E).

Eemaldage koormis pikema niidi küljest (keerates kruvi lahti) ja paigaldage see lühema niidi vaba otsa
külge (lükake niidi ots läbi augu ja fikseerige niit kruviga, vt Joonis 6).

Juhul, kui te ei suuda niidi otsa läbi augu lükata, paluge korraldajate abi.
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Joonis 6. Niidi kinnitamine hoidiku kruvi külge.

C.1 Mõõtke niidi pikkus, nii nagu tegite punktis A.1. Kirjutage vastus koos mää-
ramatusega vastuste lehele.

0.3pt

Riputage see uus niit ülemise hoidiku külge nii, et koormis avaldaks niidile konstantset pinget. Niit jõuab
aegamisi konstantse suhtelise venituseni , teie aga töötage sel ajal edasi andmeanalüüsi kallal.
(Niit peaks rippuma vähemalt 30 minutit.)

Part D: Andmeanalüüs (5,7 punkti)
N.B.: Gravitatsioonikiirendus Lissabonis .

D.1 Arvutage niidile avaldatav jõud gramm-jõu ühikutes (gf) kõigi omamõõdetud
andmepunktide jaoks ja täitke vastav veerg vastuste lehe tabelis A.3.

0.3pt

D.2 Joonistage graafik vastuste lehel olevale millimeeterpaberile. 0.4pt

Et kaalu platvorm ei liigu, on siin katses tegu konstantse suhtelise venitusega ja võime kasutada
võrrandit (9). Suhte saab kirjutada kujul , kus on konstant. Seepärast

e e e (11)

kus summa liikmed on mugavuse pärast sorteeritud .

D.3 Määrake konstantne suhteline pikenemine ja sellemääramatus. Kirjutage vas-
tus koos määramatusega vastuste lehele.

0.3pt

D.4 Arvutage tegur , suurus SI ühikutes ja suurus gramm-jõu ühikutes (gf).
Kirjutage vastused vastuste lehele (määramatusi ei ole vaja).

0.3pt

D.5 Vaadake otsa graafikul D.2 esitatud andmetele: graafiku kuju ei saa selgitada
puhtalt elastse protsessi abil. Skitseerige kvalitatiivselt vastuste lehe millimee-
terpaberile niisuguse kuju,mis teie arvates vastaks puhtalt elastsele juhule.

0.4pt

Andmeanalüüsmuutub lihtsamaks, kui vaatleme suuruse asemel hoopis suurust d
d . See võimaldab

järk-järgult käsitsi leida relaksatsiooni parameetreid. Selleks tuleb iga andempunkti kohas leida ajaline
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tuletis d
d , mida saab teha kas graafiliselt või numbriliselt. Lihtsamal juhul, kui andmepunktid on võe-

tud võrdsete ajavahemike tagant, saab andmete korral punkti juures arvutada
funktsiooni tuletise numbrilise lähenduse kujul

d
d

(12)

kus on konstante intervall järjestikuste andmepunktide vahel ja on andmepunktide koguarv.

Kui andmepunktide vahelised intervallid ei ole võrdsed, siis tuleb tuletise numbriline lähendus arvutada
kujul:

d
d

(13)

kus ja ning on andmepunktide koguarv. See avaldis väljendab vasakule
ja paremale jääva tuletise kaalutud keskmist, mis on kaalutud ajaintervalli pöördväärtusega.

Andmete analüüsiks ja huvipakkuvate parameetrite leidmiseks tuleb läbi teha järgnevad sammud. Võttes
aluseks võrrandis (11) esitatud järjestatud summa, tehke läbi järgnevad ülesande sammud:

D.6 Eeldage, et teie andmed katavad pikema ajavahemiku kui . Arvutage tuletis
d
d nende andmepunktide jaoks, kus s. Kandke tulemused tabelisse
A.3. Juhul, kui kasutate tuletise d

d arvutamiseks graafilist meetodit, kasutage
selleks vastuste lehe millimeeterpaberit.

0.5pt

D.7 Kirjutage vastuste lehele d
d ajalise sõltuvuse avaldis juhu jaoks, kus tegemist

on ainult ühe viskoelastse protsessiga.
0.3pt

D.8 Määrake graafilise meetodi abil parameetrid and (SI ühikutes), kasutades
oma andmepunkte alapunktist D.6. Kirjutage ja vastuste lehele (määra-
matusi ei ole vaja).

1.0pt

D.9 Määrakeparameeter (SI ühikutes), kasutades omaandmepunkte alapunktist
D.6. Kirjutage vastus vastuste lehele (määramatust ei ole vaja).

0.3pt

D.10 Täitke tabelis A.3 veerg , lahutades suurusest elastne komponent ja
pikim viskoelastne komponent. Punktis D.6 kasutatud andmepunkte pole siin
enam vaja kasutada.

0.3pt

D.11 Määrake graafiliselt teise viskoelastse komponendi parameetrid ja (SI ühi-
kutes), kasutades andmeid punktist D.10. Kirjutage ja vastuste lehele
(määramatusi ei ole vaja).

1.0pt

Järgnevad viskoelastsed komponendid on võimalik leida saransel viisil.
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D.12 Tuvastage ajavahemik i f , mis on vajalik kolmanda komponendi leidmiseks.
Kirjutage i ja f vastuste lehele (määramatusi ei ole vaja).

0.3pt

D.13 Määrake graafiku D.11 põhjal suurus (SI ühikutes). Kirjutage vastus vastuste
lehele (määramatust ei ole vaja).

0.3pt

Osa E: Suuruse Emõõtmine konstantse pinge juhul (0,6 punkti)
Tuleme tagasiOsas C rippumapandud lühemaniidi juurde. Veenduge, et niidi rippumapanemisest oleks
möödunud vähemalt 30 minutit. Nüüd võite julgelt eeldada, et niit on jõudnud suhtelise pikenemise
statsionaarse väärtuseni .

E.1 Määrake venitatud niidi pikkuse põhjal suurus . Kirjutage vastust vastuste le-
hele; arvutage ja kirjutage üles ka selle suhteline erinevus suurusest , mille
leidsite Osas D (määramatusi ei ole vaja).

0.6pt


