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Jumping beads - A model for phase transitions and instabilities –Sıçrayan muncuqlar. Faza çevrilmələri və qeyri stabilliklər üçün model. (10 points)
Please read the general instructions in the separate envelope before you start this problem.
Bu tapşırığı yerinə yetirməmişdən öncə ayrıca zərfdə olan Ümumi Göstərişlərlə tanış olun.

Introduction-GİRİŞ
Phase transitions are well known from every day life, e.g. water takes different states like solid, liquid
and gaseous. These different states are separated by phase transitions, where the collective behaviour
of the molecules in the material changes. Such a phase transition is always associated with a transition
temperature, where the state changes, i.e. the freezing and boiling temperatures of water in the above
examples.
Phase transitions are however even more wide-spread and also occur in other systems, such as magnets or superconductors, where below a transition temperature the macroscopic state changes from a
paramagnet to a ferromagnet and a normal conductor to a superconductor, respectively.
All of these transitions can be described in a common framework when introducing a so-called orderparameter. For instance, in magnetism the order parameter is associated with the alignment of the
magnetic moments of the atoms with a macroscopic magnetisation.
In the so-called continuous phase transitions, the order parameter will always be zero above the critical
temperature and then grow continuously below it, as shown in the schematic for a magnet in ﬁgure 1
below. The transition temperature of a continuous phase transition is called the critical temperature.
The ﬁgure also contains a schematic representation of the microscopic order or disorder in the case of
a magnet, where the indi- vidual magnetic moments align in the ferromagnetic state to give rise to a
macroscopic magnetization, whereas they are randomly oriented in the paramagnetic phase yielding a
macroscopic magnetization of zero.
Gündəlik həyatda gördüyümüz suyun suyun bərk, maye və qaz halarına keçidləri faza keçidlərinə
misal ola bilər. Faza keçidləri molekulları kollektiv hərəkətlərinin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur
və səciyyəvi böhran temperaturuna malik olur. Məsələn donma və qaynama temperaturu.
Faza keçidləri maqnit və ifrat keçirici materiallarda da baş verir. Müəyyən temperaturdan
aşağı temperaturlarda paramaqnit ferromaqnitə çevrilir, normal keçirici ifrat keçirici olur. Faza
keçidləri nizamlılıq dərəcəsi parametri ilə təsvir olunur.
Məsələn maqnetiklərdə atomların maqnit momentlərinin nizamlanma dərəcəsi bu parametrlə
xarakterizə olunur.
stənilən halda nizamlanma parametri böhran temperaturundan yuxarıda 0-a bərabərdir. Böhran
temperaturların aşağı temperaturlara keçdikcə fasiləsiz artır. Bu, sxematik olarq Şəkil-2 də
verilmişdir. Şəkil-1 də ferromaqnit halda nizamlanmış fazada makroskopik maqnit momenti
0-dan fərqlidir. Paramaqnit fazada makroskopik maqnit momenti nizamsız faza olduğundan 0-a
bərabərdir.
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Figure 1: Schematic representation of the temperature dependence of an order parameter𝑀
at a phase transition. Below the critical temperature 𝑇crit , the order parameter grows and is
non-zero, whereas it is equal to zero at temperatures above 𝑇crit .
Şəkil-1. Faza keçidlərində nizamlanma tərtibi -𝑀 -in temperaturdan asılığının sxematik
təsviri. 𝑇crit , böhran temperaturndan aşağı temperaturlarda M 0-dan fərqlidir və temperatur düşdükcə artır. Böhran temperaturundan yuxarıda isə M, 0-a bərabərdir.
For continuous phase transitions, one generally ﬁnds that the order parameter close to a transition follows a power-law, e.g. in magnetism the magnetization 𝑀 below the critical temperature, 𝑇crit , is given
by:
Fasiləsiz faza keçidlərində 𝑇crit ,-böhran temperaturuna yaxın temperaturlarda M-nizamlanma
sabiti temperaturdan aşağıdakı kimi asılıdır.

𝑀{

∼ (𝑇crit − 𝑇 )𝑏 , 𝑀 < 𝑇crit
= 0,

𝑀 > 𝑇crit

(1)

where 𝑇 is temperature. What is even more stunning is that this behaviour is universal: the exponent of
this power-law is the same for many different kinds of phase transition.
Burada T verilmiş temperaturdur. Bu düstur maqnitləşmə və bir çox faza keçidləri üçün doğrudur.
Task
We will study a simple example where some of the features of continuous phase transitions can be investigated, such as how an instability leads to the collective behaviour of the particles and thus to the
phase transition as well as how the macroscopic change depends on an excitation of the particles.
In common phase transitions this excitation is usually driven by temperature. In our example, the excitation consists of the kinetic energy of the particles accelerated by the loudspeaker. The macroscopic
change corresponding to the phase transition that we study here consists of the sorting of beads into
one half of a cylinder, which is separated by a small wall.
Increasing the amplitude from where particles have sorted into one half of the cylinder, you will ﬁnd that
eventually the particles distribute equally between the two halves. This corresponds to having heated
past the critical temperature.
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Your objective is to determine the critical exponent for the model phase transition studied here
Çox sadə bir misalda faza keçidlərini bəzi xassələrini öyrənə bilərik. Qeyri stabilliyin zərrəciklər
kollektivinə təsir edərək faza keçidlərini reallaşdırdığını və ya bəzi makroskopik parametrlərin
ayrı ayrı zərrəciklərin həyəcanlaşma dərəcəsindən necə asılı olduğunu görə bilərik.
Adətən bu həyəcanlaşmalar temperaturun dəyişməsinə uyğun gəlir. Bu halda zərrəciklərin həyəcanlaşması işləyən səsgücləndiricisinin təsiri ilə muncuqların şaquli istiqamətdə sürətləndirməsi
şəklində olur. Sistemin faz keçidinə uyğun gələn makroskopik halının dəyişməsi silindirik borunun
dibindəki arakəsməni keçərək müxtəlif tərəﬂərdə paylanması ilə uyğun gəlir. Başlanğıca bütün
muncuqlar arakəsmənin bir tərəﬁndə olsa və səsgücləndiricinin membranın rəqs amplitudunu tədrəcən artırmaqla son nəticədə muncuqların arakəsmənin hər iki tərəﬁndə bərabər paylandığını
görə bilərsinzi. Bu paylanma böhran temperaturundan yuxarı temperatura uyğun gəlir.
Bu tapşırıqda sizin işiniz faza keçidi üçün təklif olunan modeldə eksponsional asılığı tapmaqdan
ibarətdir.
List of material-Materialların siyahısı.

(1)
(3)
(2)
(4)
Figure 2: Additional equipment for this experiment.
Şəkil-2 bu təcrübəni həyata keçirmək üçün avadanlıqlar.
1. Loudspeaker assembly with plastic cylinder mounted on top–Membranın üzərində plastik
silindir olan səsgücləndirici
2. About 100 poppy seeds (in a plastic container)-Təqribən 100 ədəd kiçik tumlar.(plastik qabda)
3. A glove-Əlcək
4. Sticky tape-Yapışdırıcı.
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Important precautions-Təhlükəsizlik tədbirləri
• Do not apply an excessive lateral force to the plastic cylinder mounted on the loudspeaker. Note
that no replacements will be provided in case of torn loudspeaker membranes or torn off plastic
cylinder.
• Turn off the loudspeaker assembly whenever not in use, in order to avoid unnecessary drain of the
battery.
• In this experiment, a 4 Hz saw-tooth signal is output on the loudspeaker terminals located at the
side of the signal generator.
• The amplitude of the saw-tooth signal can be adjusted using the right potentiometer labeled
speaker amplitude (4). A DC voltage proportional to the signal amplitude is output on the speaker
amplitude monitor socket (6) (with respect to the GND socket (7)). The numbers refer to the
photograph (Figure 2) shown in the general instructions.
• The speaker membrane is delicate. Make sure that you do not apply unnecessary pressure on it by
any means either vertically or laterally.
-Səsgücləndirici və ona bərkidilmiş silindirə güc tətbiq eləməyin.
-Lazım olmadıqda səsgücləndiricin söndürün ki batareya zəiﬂəməsin
-Bu təcrübədə 4 Hz tezlikli mişar dişinə bənzər siqnal generatorun yanındakı çıxışdan verilir.
-Verilən siqnalın amplitudu sağ tərəfdə olan amplitud vintinin (4) atvyorka ilə fırladılması ilə
dəyişdirilir. Siqnalın amplitudu (6) və (7) girişlərindki DC gərginliyi ilə mütənasibdir. Rəqəmlər ”Ümumi Göstərişlərdəki” şəkillərə uyğundur.
-Səsgücləndiricinin membranı həssasdır. Ona üfüqi vəya şaquli heç bir şəkildə əlavə qüvvə
təsir etməyin.
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Part A. Critical excitation amplitude -Kritik həyəcanlaşma amplitudu. (3.3 points)
Before you start the actual tasks of this problem, wire up the loudspeaker to the terminals on the side
of the signal generator (make sure you use the correct polarity). Put some (e.g. 50) poppy seeds into the
cylinder mounted on the loudspeaker and use a piece cut from the glove provided to close the cylinder at
the top in order to keep the poppy seeds in the cylinder. Switch on the excitation using the toggle switch
and adjust the amplitude by turning the right potentiometer labeled speaker amplitude (4) by means of
the screwdriver provided. Observe the sorting of the beads by testing different amplitudes.
The ﬁrst task is to determine the critical excitation amplitude of this transition. In order to do this, you
have to determine the number of beads 𝑁1 and 𝑁2 in the two compartments (choosing the compartment
labels such that 𝑁1 ≤ 𝑁2 ) as a function of the displayed amplitude 𝐴𝐷 , which is the voltage measured at
the speaker amplitude socket (6). This voltage is proportional to the amplitude of the saw-tooth waveform
driving the loudspeaker. Make at least 5 measurements per voltage.
Bu tapşırığqa başlamadan öncə səsgücləndirini siqnal generatorunun yanındakı çıxışlara (yuva)
birləşdirin. Birləşmənin uyğun işarəli qütblərə bağlandığına əmin olun. Membranın üzərindəki
silindirin içərisinə 50-yə yaxın tum atın və tumların dağılmaması üçün silindirin başına rezin əlcəyin bir parçasını (barmağını) kəsib keçirin. Mənbəni birləşdirərək siqnalın amplitudunu dəyişib
tumların hərəkətinin necə dəyişdiyini izləyin. Siqnalın amplitudunu dəyişmək üçün sağ tərəfdəki
(4) vintini atvyorka ilə fırladın.
İlk məsələ olaraq siz elə bir böhran amplitudu tapırsınız ki tumlar arakəsməni aşaraq bir hissədən
digər hissəyə keçməyə başlayır. Bunun üçün hər bir hissədə olan tumların 𝑁1 və 𝑁2 sayını (kiçik
sayı 𝑁1 götürün) generatorun siqnalının 𝐴𝐷 , amplitudunun (Hansı ki (6) girişi ilə GND(7) girişlərinə
birləşmiş multimetrin ölçdüyü gərginliyə uyğun gəlir) funksiyası kimi təyin edin. Bu gərginlik verilən siqnalın amplitudu ilə düz mütənasibdir. Hər bir gərginlik üçün 5 dəfə ölçmə aparın.
Hint: İpucu
• In order to always have a motion in the particles you study, only investigate amplitudes corresponding to speaker amplitude voltages exceeding 0.7 V. Start with watching the behavior of the system
just by varying the voltage slowly without any counting of he beads. It can be that some of the
beads stick to the ground due to electrostatic reasons. Don’t count these beads.
Tumların daimi nizamlı hərəkətini təmin etmək üçün gərginlik 0.7 dən böyük olmalıdır.
Müşahidəni davam etdirərək tumları saymadan gərginliyi tədricən artırın. Bu zaman bəzi
tumlar elektrostatik təsirlə qabın dibinə yapışa bilər. Bu tumları saymayın.
A.1

Record your measurements of the number of particles 𝑁1 and 𝑁2 in each half
of the container for various amplitudes 𝐴𝐷 in Table A.1.
𝐴𝐷 nin müxtəlif qiymətləri üçün 𝑁1 və 𝑁2 nin qiymətlərini A1- cədvəlinə
yazın. Hər bir ölçmədən qabaq tumların arakəsmənin bir tarəﬁnə qoymaqla başlayın. Hər bir amplitud üçün təcrübəni bir neçə dəfə təkrarlayın.

1.2pt

A.2

Calculate the standard deviation of your measurements of 𝑁1 and 𝑁2 and list
your results in Table A.1. Plot 𝑁1 and 𝑁2 as a function of the displayed amplitude 𝐴𝐷 in Graph A.2, including their uncertainties.
𝑁1 və 𝑁2 nin orta qiymətdən kənara çıxmasını (standart deviation)
hesablayın. 𝑁1 və 𝑁2 nin xətalarını nəzərə almaqla 𝐴𝐷 dən asılılıq qraﬁkini
A2 qraﬁkinə çəkin..

1.1pt
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Based on your graph, determine the critical displayed amplitude 𝐴𝐷,crit at which
𝑁1 = 𝑁2 , after waiting until a stationary state is reached.
Qraﬁkə əsasən 𝐴𝐷,crit -in hansı qiymətində uzun zamandan sonra 𝑁1 = 𝑁2 ,
olacaq.

1pt

Part B. Calibration (3.2 points)
The displayed amplitude 𝐴𝐷 , corresponds to a voltage applied to the loudspeaker. However, the physically interesting quantity is the maximum displacement 𝐴 of the oscillation of the loudspeaker, since this
relates to how strongly the beads are excited. Therefore, you need to calibrate the displayed amplitude.
For this purpose, you can use any of the provided material and tools.
𝐴𝐷 ,-amplitudu səsgücləndiriciyə verilən gərginliyə uyğun gəlir. Müxtlif gərginliklərə uyğun membranın rəqs amlitudunu (maksimal yerdəyişməsini) əlinizdəki alətlərdən istifadə edərək qurğu
düzəldiin.
B.1

Sketch the setup you use to measure the excitation amplitude, i.e. the maximum travel distance 𝐴 (in mm) of the loudspeaker in one period of oscillation.
Membranın amplitudunu ölmək (bir periodda maksimal yerdəyişməsini mm-lə) düşündüyünüz qurğunun sxemini çəkin.

0.5pt

B.2

Determine the amplitude 𝐴 in mm for a suitable number of points, i.e. record
the amplitude 𝐴 as a function of displayed amplitude 𝐴𝐷 in Table B.2 and indicate the uncertainties of your measurements.
𝐴 in nin 𝐴𝐷 dən asılı qiymətlərini mm-lə ifadə olunmuş qiymətlərini ölçərək
Cədvəl B.2 -yə yazın və ölçmələrin xətasını göstərin.

0.8pt

B.3

Plot your data in Graph B.3, including the uncertainties.
Xətaları nəzərə alaraq B3 qraﬁkini qurun.

1.0pt

B.4

Determine the parameters of the resulting curve, using an appropriate ﬁt to
determine the calibration function 𝐴(𝐴𝐷 ).
Aldığınız asılılığın xətti dəyişən hissəsinin tənliyini yazın və parametrlərini
təyin edin.

0.8pt

B.5

Determine the critical excitation amplitude 𝐴crit of the poppy seeds.
Tumların həyəcanlaşmasına uyğun gələn 𝐴crit böhran amplitudunu tapın.

0.1pt

Part C. Critical exponent -Böhran tərtibinin təyini (3.5 points)
In our system, the temperature corresponds to the input kinetic energy of the excitation. This energy is
proportional to the speed squared of the loudspeaker, i.e. to 𝑣2 = 𝐴2 𝑓 2 , where 𝑓 is the frequency of the
oscillation. We will now test this dependence and determine the exponent 𝑏 of the power-law governing
the behavior of the order parameter (see Eq. 1).
Bizim sistemdəki temperatur tumlara verilən kinetik enerjiyə uyğun gəlir. Bu enerji isə səsgü-
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cləndiricinin membranın sürətini kvadratı ilə düz mütənasibdir. 𝑣2 = 𝐴2 𝑓 2 , burada 𝑓 -tezlikdir.
1-tənliyinin tərtibini təyin etməklə bərabər bu asılılığı da yoxlaya bilərik.
C.1

1 −𝑁2 is a good candidate for an order parameter for our sysThe imbalance ∣ 𝑁
𝑁1 +𝑁2 ∣
tem in that it is zero above the critical amplitude and equal to 1 at low excitation.
Determine this order parameter as a function of the amplitude 𝐴. Record your
results in the Table C.1.
1 −𝑁2
sistemin nizamlanma parametrinə uyğun gəlir. kritik amplitud∣𝑁
𝑁1 +𝑁2 ∣
dan yuxarıda 0-a bərəbərdir. Həyəcavlaşma zəif olduqda 1-ə yaxın qiymət
alır. Nizamlanma parametrini 𝐴.-amplitudunun funksiyası kimi təyin edin.
Alınan nəticələri C.1 cədvəlinə yazın.
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C.2

2
1 −𝑁2 as a function of ∣𝐴2
Plot the imbalance ∣ 𝑁
crit − 𝐴 ∣, in Graph C.2, where both
𝑁1 +𝑁2 ∣
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 the
critical exponent formula.
1 −𝑁2
sistemin nizamlanma parametrinin, ∣𝐴2crit − 𝐴2 ∣, dən aasılılıq
∣𝑁
𝑁1 +𝑁2 ∣
qraﬁkini hər iki oxu loqarifmik olan C2 qraﬁk kağızına çəkin. Hesablamalarınız üçün C1 cədvəlini istifadə edə bilərsiniz. Qraﬁkdəki nöqtələr
xətti asılılğa uyğun gəlmir kimi görünə bilər. Amma yenə də böhran tərtibinin(b) təyin etmək üçün xətti asılılıq qurulmalıdır.

1pt

C.3

Determine the exponent 𝑏 and estimate the error.
b-böhran tərtibini təyin edərək xətasını qiymətləndirin.

1.4pt

