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Թրչող գնդիկներ – Փ լային անց մը և անկայ
րը նկարագրող մոդել (10 ﬕավոր)

ն

թյ

ննե-

Կարդացեք առանձին ծրար մ բերված ընդհան ր ց ց ﬓերը ﬕնչև փորձը սկսելը։

Ներած թյ ն
Փ լային անց ﬓերը լավ հայտնի են առօրյա կյանքից, օրինակ, ջ րը լին մ է տարբեր ագրեգատային վիճակներ մ՝ պինդ, հեղ կ, գազային։ Այդ ագրեգատային վիճակներին ﬕջնորդ մ են
փ լային անց ﬓերը, երբ նյ թի մոլեկ լների կոլեկտիվ վարքը փոխվ մ է։ Ցանկացած այսպիսի
փ լային անց մ կապակցված է անցման ջերմաստիճանի հետ, որ մ փ լը փոխվ մ է, վերև մ
բերված օրինակ մ՝ ջրի եռման և պնդացման ջերմաստիճանները։
Փ լային անց ﬓերը իրական մ ավելի տարածված են ներառելով նաև այլ համակարգեր,
ինչպես օրինակ մագնիսները և գերհաղորդիչները, որոնց մ անցման ջերմաստիճանից ներքև
համապատասխանաբար կատարվ մ են պարամագնիսականից ֆերրոմագնիսականի և սովորական հաղորդական թյ նից գերհաղորդական թյան մակրոսկոպական վիճակի անց ﬓեր։
Բոլոր այս անց ﬓերը հնարավոր է բացատրել ﬕևն յն կառ ցվածքով, եթե մտցնենք, այսպես
կոչված կարգավորված թյան պարաﬔտրը։ Օրինակ, մագնետիզﬕ ﬔջ կարգավորված թյան
պարաﬔտրը պայմանավորված է ատոﬓերի մագնիսական մոﬔնտների համ ղղվելով
մակրոսկոպական մագնիսացված թյան ղղ թյան հետ։
Այսպես կոչված փ լային անընդհատ անց ﬓերի դեպք մ կարգավորված թյան պարաﬔտրը ﬕշտ լինել է զրոյական կրիտիկական ջերմաստիճանից բարձր ջերմաստիճաններ մ
և անընդհատ աճել է ջերմաստիճանի կրիտիկականից ցածր դառնալ հետ ﬔկտեղ, ինչպես
որ պատկերված է մագնիսացված թյան համար ստորև բերված Նկ�1- մ։ Փ լային անընդհատ
անց ﬓերի դեպք մ անցման ջերմաստիճանը կոչվ մ է կրիտիկական ջերմաստիճան։ Նկար մ
բերված է նաև մագնիս մ ﬕկրոսկոպական կարգավորված թյան և անկարգավորված թյան
սխեմատիկ պատկերը, որ մ առանձին մագնիսական մոﬔնտները համ ղղված են ֆերրոմագնիսական վիճակ մ՝ բերելով մագնիսացված թյան կտր կ աճի և անկանոն դասավորված
են պարամագնիսական վիճակ մ՝ բերելով զրոյական մակրոսկոպական մագնիսացված թյան։
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Նկ� 1: 𝑀 կարգավորված թյան պարաﬔտրի ջերմաստիճանից կախված թյան
գրաֆիկը փ լային անցման ժամանակ։ 𝑇crit կրիտիկական ջերմաստիճանից ցածր
ջերմաստիճաններ մ կարգավորված թյան պարաﬔտրը աճ մ է և զրոյական չի, սակայն զրո է 𝑇crit -ից բարձր ջերմաստիճանների դեպք մ։
Փ լային անընդհատ անց ﬓերի դեպք մ հաստատված է, որ փ լային անց ﬓերի ժամանակ
կարգավորված թյան պարաﬔտրը փ լային անցման ժամանակ ընդհան ր դեպք մ
նի
աստիճանային կախված թյ ն, օրինակ մագնետիզﬕ ﬔջ 𝑀 մագնիսացված թյ նը 𝑇crit -ից
ցածր ջերմաստիճաններ մ տրվ մ է հեևյալ բանաձևով

𝑀{

∼ (𝑇crit − 𝑇 )𝑏 , 𝑇 < 𝑇crit
= 0,

𝑇 > 𝑇crit

որտեղ𝑇 -ն ջերմաստիճանն է։ Աﬔնազարմանալին այն է, որ այս վարքը
օրենք մ ց ցիչը ն յնն է բազմաթիվ տարբեր փ լային անց ﬓերի համար։
Հանձնարար

թյ

(1)
նիվերսալ է, այս

նը

Մենք քննել ենք պարզ օրինակ, որով փ լային անընդհատ անցման որոշ նրբ թյ ններ կլինի
հետազոտել, այն է, ինչպես է անկայ թյ նը ազդ մ մասնիկների կոլեկտիվ վարքի վրա և այդպիսով բեր մ փ լային անցման, ինչպես նաև, թե ինչպես է մակրոսկոպական փոփոխ թյ նները
կախված մասնիկների գրգռման վիճակից։
Սովորական փ լային անց ﬓեր մ այս գրգռ ﬓերը պայմանավորված են ջերմաստիճանով։
Մեր օրինակ մ, մասնիկների գրգռ մը կայանալ է բարձրախոսով մասնիկներին արագացնելով հաղորդած կինետիկ էներգիայի ﬔջ։ Փ լային անց մը նկարագրող մակրոսկոպական փոփոխ թյ նը կայանալ է մասնիկների՝ գլանի փոքր պատնեշով բաժանված կեսերից որևէ ﬔկ մ դասվորվել ﬔջ։
Մեծացնելով տատանման լայն յթը, սկսած այն արժեքից, որ մ մասնիկները դասավորվ մ
են որևէ կես մ, կտեսնեք, որ մասնիկները հավասար բաշխվ մ են երկ կեսեր մ։ Սա նման է
ջերմաստիճանի կրիտիկական արժեքից ﬔծ լինել ն։
Ձեր խնդիրն է որոշել այստեղ քննվող փ լային անց մը նկարագրող մոդելի կրիտիկական ց ցիչը։
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Սարքավոր

ﬓերի ցանկ

(1)
(3)
(2)
(4)
Նկար 2։ Այս փորձին տրամադրվող հավելյալ սարքավոր ﬓերը
1. Բարձրախոսի համակարգը՝ իր վրա ամրացված պլաստիկ գլանով
2. Մոտ 100 հատ կակաչի սերմ (պլաստիկ տ փի ﬔջ)
3. Ձեռնոց
4. Սկոչ
Կարևոր զգ

շաց

ﬓեր

• Մի կիրառեք հորիզոնական ավելորդ ժ բարձրախոսին ամրացված պլաստիկ գլանի վրա։
Իմացեք, որ ոչ ﬕ փոխարին մ չի տրամադրվել ՝ բարձրախոսի ﬔմբրանի կամ պլաստիկ
գլանի ﬖասվել դեպք մ։
• Անջատեք բարձրախոսի համակարգը, երբ չեք օգտագործ մ՝ խ սափել
մաստ լիցքաթափվել ց

մարտկոցի անի-

• Այս փորձ մ բարձրախոսի մ տքին տրվել է 4 Հց-անոց սղոցաձև ազդանշան գեներատորի
կողքի մաս մ տեղադրված սեղմակներից։
• Սղոցաձև ազդանշանի լայն յթը հնարավոր է կարգավորել օգտագործելով աջ պոտենցիոﬔտրը՝ նշված speaker amplitude (բարձրախոսի լայն յթը) պիտակով (4)։ speaker amplitude
(բարձրախոսի լայն յթ) սեղմակի (6) վրա (GND (հողակց մ) սեղմակի (7) նկատմամբ) առաջանալ է բարձրախոսին ղարկվող ազդանշանի լայն յթին հաﬔմատական հաստատ ն լար մ (DC voltage)։ Նշված համարակալ մը վերաբերվ մ է ընդհան ր ց ց ﬓեր մ
բերված (Նկար 2) գեներատորի նկարին։
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• Բարձրախոսի ﬔմբրանը ն րբ է։ Զգ յշ եղիր, որ չկիրառես ավելորդ ճնշ մ դրա վրա որևէ
կերպ, որևէ ղղ թյամբ՝ ոչ հորիզոնական, ոչ ղղաձիգ։
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Մաս A: Կրիտիկական գրգռման լայն

Q2-5

յթը (3.3 ﬕավոր)

Մինչև հանձնարար թյան կատար մը սկսելը ﬕացր բարձրախոսի սեղմակները ազդանշանի գեներատորի կողքի սեղմակներին ( շադիր եղիր ﬕացման բևեռները ճիշտ ընտրել
համար)։ Գցիր ﬕ քանի կակաչների սերﬔր (օրինակ 50 հատ) բարձրախոսին ամրացված գլանի ﬔջ և ձեռնոցից կտրված որևէ կտորով փակեք գլանի բերանը՝ գնդիկների գլանից դ րս
թռնելը կանխել համար։ Միացր գրգռ ﬓերը ճտիկ անջատիչով և կարգավորիր լայն յթը
համապատասխան պոտենցիոﬔտրով (4) (նշված է speaker amplitude պիտակով)՝ պտտելով
այն տրամադրված պտ տակահանով (отвертка): Դիտիր մասնիկների բաշխ մը տարբեր
լայն յթների դեպք մ։
Առաջին հանձնարար թյ ն մ պահանջվ մ է գտնել այս փ լային անցման համար գրգռման
կրիտիկական լայն յթը։ Սա կատարել համար պետք է որոշես երկ կեսեր մ գնդիկների 𝑁1 և
𝑁2 քանակների (ընտրելով ինդեքսները այնպես որ 𝑁1 ≤ 𝑁2 ) կախված թյ նը չափիչ սարքի ց յց
տված 𝐴𝐷 լար ﬕց, ինչը speaker amplitude սեղմակի (6) վրայից չափված լար ﬓ է։ Այդ լար մը
հաﬔմատական է գեներատորից բարձրախոսին տրված սղոցաձև ազդանշանի լայն յթին։ Կատարեք աﬔնաքիչը 5 չափ մ աﬔն լարման համար։
Ց ց մ
• Որպեսզի ﬕշտ ս ﬓասիրվող գնդիկները լինեն շարժման ﬔջ, ընտրեք գեներատորի այն
լայն յթները, որոնց համապատասխանող speaker amplitude -ի արժեքները 0,7 Վ-ից բարձր
են։ Սկսիր դիտելով գնդիկների վարքը լարման դանդաղ փոփոխման հետ առանց դրանց
քանակը հաշվել ։ Հնարավոր է, որոշ գնդիկներ կպչեն գլանին էլեկտրաստատիկ ժերի
շնորհիվ։ Հաշվի ﬕ առեք այդ գնդիկներին։
A.1

Գրանցիր տարբեր AD լայն յթների դեպք մ գլանի յ րաքանչյ ր կես մ
մասնիկների N1 և N2 քանակների չափված արժեքները Աղյ սակ A.1- մ։

1.2pt

A.2

Հաշվիր չափված𝑁1 և 𝑁2 արժեքների ստանդարտ շեղ ﬓերը և
արդյ նքները գրանցիր Աղյ սակ A.1- մ։ Կառ ցի՛ր 𝑁1 և 𝑁2 արժեքների չափվող 𝐴𝐷 լար ﬕց կախված թյան գրաֆիկները Գրաֆիկ A.2- մ,
ներառիր նաև դրանց անորոշ թյ նները։

1.1pt

A.3

Օգտվելով Ձեր կառ ցած գրաֆիկից որոշեք չափվող կրիտիկական 𝐴𝐷,crit
լայն յթը, որի դեպք մ 𝑁1 = 𝑁2 ﬕնչև կայ ն թյան վիճակի հաստատմանը սպասել ց հետո։
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Մաս B: Կալիբրովկա (3,2 ﬕավոր)
Չափվող 𝐴𝐷 լար մը համապասխան մ է բարձրախոսին մատակարարվող լարմանը։ Այն աﬔնայնիվ, ֆիզիկային հետաքրքրող ﬔծ թյ ն է բարձրախոսի տատան ﬓերի շեղման առավելագ յն 𝐴 չափը, քանի որ դրանից է կախված գնդիկների գրգռման աստիճանը: Հետևաբար, պետք
է կալիբրովկա անել տատան ﬓերի լայն յթը։ Այս նպատակի համար կարող ես օգտագործել
տրամադրված սարքերից և նյ թերից ցանկացածը։
B.1

Գծիր կայանքը, որը օգտագործել ես չափել գրգռման լայն յթը, այսինքն,
բարձրախոսի ﬔկ տատանման ընթացք մ եղած առավելագ յն շեղման
𝐴 չափը (մմ-երով)։

0.5pt
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B.2

Որոշիր 𝐴 լայն յթի (արտահայտված մմ-երով) արժեքները նպատակահարմար քանակով կետերի համար, այսինքն գրանցիր 𝐴 լայն յթի չափ ﬓերը, որպես ֆ նկցիա չափվող 𝐴𝐷 լար ﬕց Աղյ սակ B.2- մ, նշիր
նաև չափ ﬓերիդ սխալանքները։

0.8pt

B.3

Կառ ցիր քո տվյալները Գրաֆիկ B.3- մ , ներառիր նաև անորոշ թյ նները։

1.0pt

B.4

Որոշիր ստացվող կորի պարաﬔտրերը օգտագործելով նպատակահարմար մոտարկ մը՝ գտնել 𝐴(𝐴𝐷 ) կալիբրովկայի ֆ նկցիան։

0.8pt

B.5

Որոշիր գնդիկների գրգռման կրիտիկական 𝐴crit լայն յթը:

0.1pt

Մաս C: Կրիտիկական ց

ցիչ (3.5 ﬕավոր)

Մեր համակարգ մ ջերմաստիճանը համապատասխան մ է գնդիկների գրգռման համար
հաղորդած կինետիկ էներգիային։ Այս էներգիան հաﬔմատական է բարձրախոսի տատանման
արագ թյան քառակ ս ն, այսինքն 𝑣2 = 𝐴2 𝑓 2 - ն, որտեղ 𝑓-ը տատան ﬓերի հաճախ թյ նն
է։ Մենք այժմ ստ գել ենք այդ կախված թյ նը և որոշել ենք կարգավորման պարաﬔտրի
աստիճանային կախված թյան 𝑏 ց ցիչը(տես հավասար մ 1-ը).
C.1

𝑁1 −𝑁2
∣𝑁
∣ անհավասարակշռ թյան չափը, ﬔր համակարգի համար կարգա1 +𝑁2
վորված թյան պարաﬔտրի հարմար թեկնած է, այնքանով, որ դա 0 է
կրիտիկական լայն յթից վերև և 1 է փոքր գրգռ ﬓերի դեպք մ։ Գտիր
այս կարգավորված թյան պարաﬔտրի կախված թյ նը 𝐴 լայն յթից։
Գրանցիր տվյալներդ Աղյ սակ C.1- մ։
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C.2

𝑁1 −𝑁2
Plot the imbalance ∣ 𝑁
∣ as a function of ∣𝐴2crit − 𝐴2 ∣, in Graph C.2, where
1 +𝑁2
both axes have logarithmic scales (double-logarithmic plot). You can use the
Table C.1 for your calculations. The points on the plot may seem not to obey a
linear relation, but a linear regression should be made nevertheless, to match
1 −𝑁2 անհավասարակշռ
the critical exponent formula.Գծիր ∣ 𝑁
թյան արժե𝑁1 +𝑁2 ∣
2
2
քի ∣𝐴 − 𝐴crit ∣-ից կախված թյ նը Գրաֆիկ C.2 տարածք մ, որտեղ երկ
առանցքներն էլ լոգարիֆմական են (կրկնակի լոգարիֆմական գրաֆիկ)։
Դ ք կարող եք օգտագործել Աղյ սակ C.1-ը Ձեր հաշվարկների համար։
Գ ցե թվա, թե կառ ցված գրաֆիկի կետերը չեն ներկայացն մ գծային
կախված թյ ն, ﬕևն յն է գծային կախված թյան ռեգրեսիա պետք է
գործածել՝ համընկացնելով կրիտիկական հավասարման հետ։
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C.3

Որոշեք 𝑏 ց ցիչը, ինչպես նաև դրա սխալանքը։

1.4pt

