
  טפרטורות נמוכות
  

        ספרותספרותספרותספרות
        

1.  D.R. Tilley and J. Tilley, Superfluididty and Superconductivity, ch. 1.1-1.2 

2.  C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, the chapter on 

Superconductivity (for instance – in 5
th
 ed., pp. 337-57) 

3.  J. Wilks, An Introduction to Liquid Helium, ch.1, 5, 6 

4.  A.C. Rose Innes, Low-Temperature Laboratory Techniques, ch. 2.1-2.6, 3.1-

3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6b (paragraphs between • - not obligatory) 

5.  Not obligatory: K. Mendelsohn, The Quest for Absolute Zero, ch.9 and 10 
  

        מטרת הניסוימטרת הניסוימטרת הניסוימטרת הניסוי
  

מוד טכניקת העבודה יול (K 1.5-4.2)ופעות יסוד בטמפרטורות נמוכות ת הכרת מספר
ת וכולל ותהראשונ הפגישות. פגישות ארבע�תיי�הניסוי מתוכנ� להיער� בש. חו� זהבת

 הפגישות הבאות כוללות שלשה. וכיול מדי הטמפרטורות, כי�מולי�שלושה ניסויי� בעל
  .נוזל וכיול מד הגובה�ניסויי� בעל

נפילת התנגדות פיסת בדיל בטמפרטורה : ת שייחקרו בניסוימוליכו�התכונות הקשורות לעל

  type Iמולי��ועקומת המגנטיזציה של על, בטמפרטורה תלות השדה הקריטי, קריטיתה

  . type II מולי��עלו
  .וחו� כמוס הולכת חו�, קיבול חו� :שייחקרו בניסוינוזליות �שורות לעלהתכונות הק

  
        מערכת ניסיוניתמערכת ניסיוניתמערכת ניסיוניתמערכת ניסיונית

  

המשמש  (glass dewar)דיואר זכוכית : מורכב משני חלקי�  (cryostat)הקריוסטט
והקריאוסטט ) י חיצונימגנטסליל להפעלת שדה בתוכו נמצא ג� ה(להחזקת חנק� נוזל 

  )1ציור . (נוזל מפלדה בלתי מחלידה המוחזק בתו� החנק� הנוזל יו�להל
  

  :בתחתית הקריוסטט נמצא מחזיק דוגמאות המכיל
  

  ,טרנגד פח� המשמש כטרמומ �

  ,)0.5W –הספק מקסימאלי ( המשמש כגו$ חמו� ~Ω 100התנגדות  בעל נגד �

מנודפת על זכוכית למדידת טמפרטורה קריטית ושדה מבדיל דוגמא של שכבה דקה  �

  ,4Wבקונפיגורציית  קריטי

ושני� ע� ליבות , ללא ליבהמתוכ� אחד , א"כריכות כ 1,000סלילי� בעלי  השלוש �

  .(type I, type II) מוליכי� מסוגי� שוני� מחומרי� על
  

He.וסטטוי מעבירי� הליו� נוזל לתו� הקריבמש� הניס
4

רותח בלח' אטמוספרי  

י שאיבה של אדי "ע 1.5K �ת� לרדת בטמפרטורה עד לינ. K 4.2 �של כ בטמפרטורה

של  Xקו$ בקרני יש. 2מערכת השאיבה מתוארת בציור . ההליו� בעזרת מערכת השאיבה
  .וסטט מצוי במעבדהיהקר
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  דיואר זכוכית
 

  ואקו�
  

  חנק� נוזל
  

  הליו� נוזל
  
  
  

  מגנט
  
  

  מחזיק דוגמאות
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  1ציור 

  
  
  

נית� לבקר על הלח' . י משאבת רוטציה דר� קו שאיבה ראשי"וסטט נשאב עהקרי
הלח' . ימשנהברז הי או שראהברז הי כוו� מהירות השאיבה בעזרת "בקריוסטט ע

שתי יש  למנומטרי�.  aneroidמסוג ) מנומטרי�(ט נמדד בעזרת שני מדי לח' בקריוסט

והשניה מראה את הטמפרטורה של הליו�  ,torr �האחת מכוילת בלח' ביחידות ל: לותאסק
בשקי�  $סהיוצא מהמערכת נאהליו� גז ה, בדר� כלל. נוזל המתאימה ללח' האדי� המדוד

) שהינו גז יקר מאוד(ולכ� ההליו� , אפשרות כזו במעבדה שלנו אי�. ומנוזל מחדשמיוחדי� 
  .יוצא לחלל החדר ומתבזבז

  
  מכשירי מדידה נוספי�

  

 ).23ו  22כתובות ( HPIBע� חיבור  HPשני רבי מודד דיגיאליי� של חברת  ����

 .HPIBע� חיבור , ).amp 2: זר� מקסימאלי(ספק כוח דיגיטאלי בעל שני ערוצי�  ����

 .של המתח sweepצוע ספק כוח אנלוגי ע� אפשרות לבי ����

 .HPIBרב מודד דיגיטאלי ללא חיבור  ����

 .HPIB חשב ותוכנה לשליטה במכשירי� בחיבורמ ����
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        מנומטרי�        מונה גז
  
  
  

  
  

              ברז עוקב          
  

              
  וסת ברזי מחט  

                  ברז משני
        קו שאיבה ראשי

  
                  אשיברז ר

                
  

        קריוסטט
  

                  משאבת
                  רוטציה

  
  

  בלו� הליו� גז                         
  
  
  2ציור 

  
  :!)מתבצע בנוכחות המדרי� בלבד: יתהערה בטיחות( רור הקריאוסטטיק
  
 מוחל$ בו האוויר בזמ� הכנסת הליו� נוזלוסטט קפיאת אויר בקרי על מנת למנוע. א

י שאיבת "דבר נעשה עה. טר� הכנסת הליו� נוזל )וסטט בהליו�פת הקרישטי(בהליו� גז 
� לפני תחילת יפעמי נית� לחזור על התהלי�. וסטט והכנסת הליו� גזהאוויר מהקרי

  .רור המערכתיק
  
יש לתת למערכת להתקרר ע� . לאחר מכ� יש למלא את דיואר הזכוכית בחנק� נוזל. ב

  .החנק� כחצי שעה
  

קצהו יש להוריד את . (transfer tube)נעשית באמצעות צינור העברה העברת ההליו� . ג
הלח' , לרוב. צינור ההעברה לתחתית הדיואר המשמש לאכסו� הליו� נוזלהנמו� של 

נית� להעלות את הלח' , במידה ולא .המתקבל מרתיחת הליו� מספיק לבצוע ההעברה

מעל הלח'  PSI 3 עד( בדיואר ההליו� על ידי הזרמה של הליו� גז בלח' גבוה
יש להכניס את קצהו השני של צינור ההעברה לקריוסטט רק לאחר  .)האטמוספרי

לאחר תחילת ההעברה ). יציאת סילו� של הליו� נוזל מקצה הצינור(התקררות הצינור 

לא לשכוח ( atm 1.5מומל' לפתוח את הברז העוקב כ� שהלח' בקריוסטט יהיה נמו� מ 
  .דבר זה מאפשר ג� מעקב אחר קצב ההעברה ).העברהלסגור לפני הוצאת צינור ה

  
בשלב . הזרימה דר� מונה הגז מאפשרת לעקוב אחרי השלבי� השוני� של ההעברה. ד

ולכ� קצב פליטת הגז  לקריוסטטרותח מיד בכניסה לקריוסטט ראשו� כל הנוזל המגיע 
, נוזלוסטט מתקרר לטמפרטורה נמוכה מתחיל להצטבר בו הליו� כאשר הקרי. מהירה
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מש� ירימה איטית זו תז. דבר המתבטא בהקטנת זרימת הגז, כרתיהרתיחה קטנה במידה נ
ה גדלה הזרימה שוב ואז יש בשלב ז. וסטט מעבר למעטפת הואקו�עד מלוי הקרי

  .להפסיק את ההעברה
  
כאשר התנגדותו עולה על . למדוד את התנגדות נגד הפח� בזמ� ההעברה) ומומל'(נית� . ה

1 kΩ  לאחר מכ� יש . וסטטהצטברות הליו� נוזל בתחתית הקרי מעיד על תחילתהדבר
פעולה זו מבטיחה  .ליטר הליו� גז דר� המונה 700 �נוזל בקצב איטי עד ליציאת כלהזרי� 

  .מילוי של הקריוסטט
  
מד גובה חשמלי על ידי  וסטטהצטבר בקריגובה ההליו� הנוזלי ש כעיקרו� נית� לבדוק את. ו

(4W) , אפשרות זו איננה פעילה עקב נתק חשמלי 2009משנת א� החל.  
  
וסטט כמות הנוזל בקרי .ליטר נוזל 3 �וסטט צור� כתהלי� העברת הליו� נוזל לקרי. ו

  .השאיבה קצבתלוי ב, ת עבודהמספיקה למספר שעו
  

        ::::כללי הבטיחותכללי הבטיחותכללי הבטיחותכללי הבטיחות
        
או בווסת או בווסת או בווסת או בווסת     גז הקשור בשרשרת לשולח� הניסויגז הקשור בשרשרת לשולח� הניסויגז הקשור בשרשרת לשולח� הניסויגז הקשור בשרשרת לשולח� הניסוי����אי� לגעת בבלו� הליו�אי� לגעת בבלו� הליו�אי� לגעת בבלו� הליו�אי� לגעת בבלו� הליו�. . . . אאאא

        ....ווווהמחובר אליהמחובר אליהמחובר אליהמחובר אלי
        
        ....העברה של הליו� או חנק� נוזלי תתבצע בנוכחות מדרי� בלבדהעברה של הליו� או חנק� נוזלי תתבצע בנוכחות מדרי� בלבדהעברה של הליו� או חנק� נוזלי תתבצע בנוכחות מדרי� בלבדהעברה של הליו� או חנק� נוזלי תתבצע בנוכחות מדרי� בלבד. . . . בבבב
        
אלה באוויר אלה באוויר אלה באוויר אלה באוויר חלקי� חלקי� חלקי� חלקי� ((((אי� לגעת בחלקי� קרי� של המערכת בידיי� חשופות אי� לגעת בחלקי� קרי� של המערכת בידיי� חשופות אי� לגעת בחלקי� קרי� של המערכת בידיי� חשופות אי� לגעת בחלקי� קרי� של המערכת בידיי� חשופות . . . . גגגג

        ....או להפיל חפצי� כלשה� לחנק� הנוזליאו להפיל חפצי� כלשה� לחנק� הנוזליאו להפיל חפצי� כלשה� לחנק� הנוזליאו להפיל חפצי� כלשה� לחנק� הנוזלי, , , , ))))מצופי� בשכבה של קרחמצופי� בשכבה של קרחמצופי� בשכבה של קרחמצופי� בשכבה של קרח
        
לכ� לכ� לכ� לכ� . . . . וסר חמצ�וסר חמצ�וסר חמצ�וסר חמצ�לחלחלחלח    לגרו�לגרו�לגרו�לגרו�    עלולי�עלולי�עלולי�עלולי�    במעבדהבמעבדהבמעבדהבמעבדה    י�י�י�י�גדולגדולגדולגדול    ריכוזי�ריכוזי�ריכוזי�ריכוזי�בבבבוחנק� וחנק� וחנק� וחנק� הליו� גז הליו� גז הליו� גז הליו� גז . . . . דדדד

        ....של המעבדה בכל שלבי הניסוישל המעבדה בכל שלבי הניסוישל המעבדה בכל שלבי הניסוישל המעבדה בכל שלבי הניסוי    אוורור מתאי�אוורור מתאי�אוורור מתאי�אוורור מתאי�לללל    יש לדאוגיש לדאוגיש לדאוגיש לדאוג
        

        ....מ שלא לשרו$ אותומ שלא לשרו$ אותומ שלא לשרו$ אותומ שלא לשרו$ אותו""""עעעע, , , , 7Vמ מ מ מ אי� להעמיס על נגד החימו� יותר אי� להעמיס על נגד החימו� יותר אי� להעמיס על נגד החימו� יותר אי� להעמיס על נגד החימו� יותר . . . . הההה
  
        ::::צוע הניסויצוע הניסויצוע הניסויצוע הניסויייייבבבב
  

        : : : : הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות

שנכתבה לצור�  VEEלהיעזר בתוכנת ) ומומל'(בכל שלבי הניסוי את� יכולי�  �

הקפידו על , ע� זאת. lowtemp2בקוב' המתוארת , HPIB �איסו$ הנתוני� דר� ה
לא בהכרח (ית של הפונקציה המתאימה ביותר לביצוע כל שלב בניסוי בחירה מיטב

באפשרותכ� ג� ליצור עותק של הקוד ולערו� אותו לצור� ). פ הכתוב בחוברת"ע

דומה  VEE(התאמת הפונקציות השונות לצרכיכ� או בניית פונקציות חדשות 

 ).LABVIEW �במהותה ל

. לא נאס$ אלא מתנד$ לאווירובמעבדתנו הוא , ההליו� הנוזלי הוא משאב יקר �
, תכננו היטב את הניסוי שבכוונתכ� לבצע, בטר� הגעתכ� ליו� ניסויי� במעבדה

ותכנו� איסו$ הנתוני�  כולל ירידה לפרטי� הכי קטני� כגו� שירטוט המעגל החשמלי
ית ובאיזה פונקצ באילו ערכי� של המשתני� הבלתי תלויי�, כמה נקודות מדידה(

VEE נית� ורצוי לנצל את זמ� העברת ההליו�  ).איסו$ הנתוני� להשתמש לצור�
מומל' לתכנ� את סדר הניסויי� כ� שלאחר , בנוס$. לביצוע החיבורי� המתוכנני�

 .ניסוי המתבצע בהורדת הטמפרטורה יבוא ניסוי המתבצע בהעלאת הטמפרטורה
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  :נגד פח� לשימוש כטרמומטרנגד פח� לשימוש כטרמומטרנגד פח� לשימוש כטרמומטרנגד פח� לשימוש כטרמומטר    וכיולוכיולוכיולוכיול, , , , מדידת התנגדות שכבת בדילמדידת התנגדות שכבת בדילמדידת התנגדות שכבת בדילמדידת התנגדות שכבת בדיל .1
  

 A 6000 �בעובי כ בדילת ההתנגדות החשמלית של שכבה דקה של אה מודדי� בניסוי ז
הטמפרטורה הקריטית . בואקו� דר� מסכה מתאימה על זכוכיתבדיל י נידו$ "הנוצרת ע

ההתנגדות  יות ובתחו� ההתנגדויות של הדוגמאה. K3.74היא דוגמת בדיל של 
ארבעת התנגדות בשיטת  מדודיש ל, בורי� לא ניתנת להזנחהיהחשמלית של חוטי הח

  .מעגל למדידת המתח ממעגל הזר�הבשיטה זו מופרד . (4W) המגעי�

על ידי  K1.5 �ל K4.2 �ה מטמפרטורבהורדה הדרגתית של האת התנגדות הדוגמא  מדדו
  . התיאורטיאת הטמפרטורה הקריטית והשווה לער�  ומצא. ברזי השאיבה

  
  .המחשב יכול למדוד ג� את התנגדות נגד הפח�, במקביל למדידת התנגדות הבדיל   
 מולי� תהיה התנגדותו החשמלית כשל, ההיות והוא מורכב ברובו מאבקת פח� דחוס   

. התנהגות המדויקת כתלות בטמפרטורה תלויה בהרכב הפח� וגודל הגרגירי�. למחצה
  .לנוסחאות המקובלות מויאת עקומת הכיול של התרמומטר והתא וקבל

  
. חיזרו על התהלי� תו� כדי העלאה הדרגתית של הטמפרטורה באמצעות נגד החימו�

  ?מדוע מתקבל הבדל בי� הגרפי� בהורדה ובהעלאה של הטמפרטורה
  

  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

ניסוי תכננו . העלאה של הטמפרטורה/יו� הנוזל לוקח זמ� סופי להגיב להורדהללה �
 .להערכת זמ� זה וקחו אותו בחשבו� השגיאות

זכרו כי מדי הלח' מודדי� את לח' האדי� בראש עמודת הנוזל ואילו נגד הפח�  �
כיצד זה ? הא� ייתכ� גרדיאנט טמפרטורה בתו� עמודת הנוזל. נמצא בתחתיתה

 ?ישפיע על המדידות

 .ות מספקתדאגו לצפיפות מדיד. ירידת ההתנגדות סביב הער� הקריטי מהירה �

נסו ). שגיאה שיטתית הולכת וגדלה(שעוני הלח' מזייפי� בתחתית הסקאלה שלה�  �
  .להערי� את מידת הסטייה כפונקציה של הטמפרטורה במעבר בי� שני השעוני�

  

  :מדידת השדה הקריטי של שכבת הבדיל בטמפרטורות שונותמדידת השדה הקריטי של שכבת הבדיל בטמפרטורות שונותמדידת השדה הקריטי של שכבת הבדיל בטמפרטורות שונותמדידת השדה הקריטי של שכבת הבדיל בטמפרטורות שונות .2
  

חיצוני הגנטי מהבשדה  הבדיל י� את תלות ההתנגדות החשמלית שלבשיטה זו מודד
שכבת הבדיל מתחת  תהתנגדואת התלות של  מדדו. מתחת לטמפרטורה הקריטית

את תלות  וקבל. עבור מספר טמפרטורותבשדה המגנטי החיצוני לטמפרטורה הקריטית 
השוו את תוצאות ההתאמה . התיאורטיתלנוסחה  מויהשדה הקריטי בטמפרטורה והתא

  .למודל ע� החזקה כפרמטר חופשי למודל ע� חזקה קבועה ע� תוצאות ההתאמה
  

 חיזרו על התהלי� כאשר את� קובעי� את השדה החיצוני ומשני� את הטמפרטורה
הא� . עבור מספר ערכי שדה חיצוני) כלשהי מעל הטמפרטורה הקריטית כלפי מטה' מנק(

  ?מדוע? את� מקבלי� ערכי� שוני�
  

  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

. � הסליל החיצוני גורמת להתחממותו ולשינוי בהתנגדות שלוהזרמת זר� דר �
שימו לב להמתי� להתייצבות . מכא� שלוקח לו זמ� להגיב להעלאת המתח על פניו

 .לפני ביצוע המדידה) להתייצבות השדה המגנטי החיצוני, קרי(הזר� בסליל 

במחזיק הדוגמאות שתנות הטמפרטורה יכולה להעקב התחממות המערכת  �
זכרו למדוד את ). פ גר$ הכיול"שלא ע(ה לער� מסוי� של לח' אדי� המתאימ
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ולא משעו� ) הנמצא בסמו� לשכבת הבדיל(הטמפרטורה מהתנגדות נגד הפח� 
 .השגיאות ולקחת אותה בחשבו�זו נסו להערי� סטייה . הלח'

הקפידו על ביצוע מספר מספק של מדידות בטווח הטמפרטורות שבי�  �
כאשר ( פרטורה בה התנגדות הדוגמא מתאפסתהטמפרטורה הקריטית לטמ
לשדה חיצוני בו  0ובי� שדה חיצוני , )קבועחיצוני המדידות מתבצעות בשדה 

כאשר המדידות מתבצעות בטמפרטורה ( נשברת תכונת העל מוליכות של הדוגמא
 .)קבועה

. Amper 2הזר� המקסימאלי שנית� להזרי� בסליל החיצוני הוא  –שימו לב  �
  ?יל אתכ� בביצוע הניסויכיצד זה מגב

מתוצאות  לאמוד את השדה הקריטי לכל טמפרטורההטובה ביותר מהי הדר�  �
 ?המדידה

  

  :מוליכי�מוליכי�מוליכי�מוליכי�����מדידת עקומת המגנטיזציה של עלמדידת עקומת המגנטיזציה של עלמדידת עקומת המגנטיזציה של עלמדידת עקומת המגנטיזציה של על .3
  
�י בצוע אינטגרציה על המתח המתקבל על סליל המכיל על"מדידת המגנטיזציה נעשית ע   

במערכת קיימי�  .מולי��לא עלכשזה מופחת מהמתח המתקבל על סליל זהה ול, מולי�

מולי� �והשני ע� על) Tc=8.9K(האחד ע� עופרת , מוליכה�שני סלילי� ע� ליבה על

type II קומת עאת  דומד. השדה המגנטי החיצוני נוצר על ידיד סליל חיצוני .בלתי ידוע
לכל אחת  .שונות טמפרטורות חמש עד שבעבי הדוגמאות תטיזציה של שנהמג

והשוו  (sweep: down)פע� אחת ג� בהורדת השדה החיצוני  מהדוגמאות מדדו
  ?מניי� נובע השוני בצורת העקומה? לתוצאות בהעלאת השדה החיצוני

  
  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

שימו לב שאת� מתחילי� את המדידה ממתח מינימאלי ומעבירי� את הספק למצב  �

sweep: up התוכנה  –ה והתעכבת� בשלב זה במיד. מיד לאחר תחילת המדידה

 .אלה' ותיאלצו לזרוק נק, של מכשיר המדידה offsetתבצע אינטגרציה על ער� 

, בהנחה ששלשת הסלילי� במחזיק הדוגמאות זהי� ונמצאי� בשדה מגנטי אחיד �
כ� שהפחתת המתח בי� הסליל ללא ) ביניה� ולמכשיר המדידה(כיצד יש לחבר� 

 .שרטטו את המעגל החשמלי? כו�הליבה לזה ע� הליבה תתבצע נ

לשדה מגנטי לשדה מגנטי לשדה מגנטי לשדה מגנטי ) ) ) ) הנמדדי�הנמדדי�הנמדדי�הנמדדי�((((יש לכלול טיפול מתמטי מלא של המעבר ממתחי� יש לכלול טיפול מתמטי מלא של המעבר ממתחי� יש לכלול טיפול מתמטי מלא של המעבר ממתחי� יש לכלול טיפול מתמטי מלא של המעבר ממתחי� , , , , חחחח""""בדובדובדובדו �
  .ומגנטיזציהומגנטיזציהומגנטיזציהומגנטיזציה

שרטטו את השדה הקריטי , א� כ�? הא� נית� לאמוד את השדה הקריטי של הליבות �
 .כמו בסעי$ הקוד�, התיאורטיתלנוסחה כפונקציה של הטמפרטורה והתאימו 

ות וד את קבוע ההמרה בי� שדה לזר� בסליל החיצוני מתוצאהא� נית� למד �
 .דדו קבוע זה והשוו אותו לער� הנית� במעבדהמ, א� כ�? מדידותיכ� עד עתה

כיצד . Amper 2הזר� המקסימאלי שנית� להזרי� בסליל החיצוני הוא  –שימו לב  �
  ?זה מגביל אתכ� בביצוע הניסוי

  

  :����λλλλההההסביב נקודת סביב נקודת סביב נקודת סביב נקודת     מדידת חו� סגולי של הליו�מדידת חו� סגולי של הליו�מדידת חו� סגולי של הליו�מדידת חו� סגולי של הליו� .4
  

 :היא חו� הסגוליבחמו� בהספק קבוע מתקבל כי נוסחת ה
( )
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. חו� הסגוליהנית� למדוד את  שתנות הטמפרטורה בהספק חו� קבועי מדידת קצב ה"לכ� ע

כגו$ חימו� משמש . החימו� יעשה לאור� עקומת שווי המשקל בי� הנוזל לגז ובנפח קבוע
ללא הספק נוס$ מדדו את קצב התחממות ההליו�  .וסטטית הקרינמצא בתחזה) מולי�(נגד 
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בעיקר דר� החוטי� , ישנו הספק חו� טבעי הזור� למערכת כתוצאה מזליגת חו�(
  . נוספי� בשלושה הספקי� שוני�ומיד לאחר מכ� ) המוליכי� למחזיק הדוגמאות

  
  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

כפונקציה של ( צפיפות הדגימותולכ� , י קט�לתוכנה קצב דגימה מקסימאל �
יש לעבוד בהספקי� קטני� , לכ�. יעלה שההספק הנוס$ כלירד כ )הטמפרטורה

 ).300mW �כ עד(יחסית 

ההספק  –שימו לב ). מתח וזר�(הקפידו לרשו� את ההספק מספק הכוח החיצוני  �
סטייה זו נסו להערי� . המולי� ושינוי בהתנגדותו יכול להשתנות עקב התחממות

 .השגיאות ולקחת אותה בחשבו�

בכל טמפרטורה כוללת פעולות נומריות כגו� ) והשגיאות(הערכת קיבול החו�   �
התייעצו ע� . אינטרפולציה ופיתרו� אנליטי של סט משוואות ליניאריות, גזירה

ח יש לכלול הסבר ח יש לכלול הסבר ח יש לכלול הסבר ח יש לכלול הסבר """"בדובדובדובדו .המדרי� במידה ואינכ� בקיאי� בשיטות נומריות אלה
ת� את עקומת קיבול החו� כפונקציה של הטמפרטורה ת� את עקומת קיבול החו� כפונקציה של הטמפרטורה ת� את עקומת קיבול החו� כפונקציה של הטמפרטורה ת� את עקומת קיבול החו� כפונקציה של הטמפרטורה מפורט כיצד קיבלמפורט כיצד קיבלמפורט כיצד קיבלמפורט כיצד קיבל

  ....והשוואה שלה לעקומה התיאורטיתוהשוואה שלה לעקומה התיאורטיתוהשוואה שלה לעקומה התיאורטיתוהשוואה שלה לעקומה התיאורטית
  

 :מוליכות החו� של הליו� נוזלמוליכות החו� של הליו� נוזלמוליכות החו� של הליו� נוזלמוליכות החו� של הליו� נוזלאיכותית של איכותית של איכותית של איכותית של מדידת מדידת מדידת מדידת  .5
  

המערכת תוצא , במהל� הניסוי. זוהי מדידה איכותית של תלות מוליכות החו� בטמפרטורה
ו� של עמודת הנוזל על ידי יצירת הפרש טמפרטורות בי� חלקה העלי משווי משקל תרמי

זמ� זה פרופורציוני . מדדיהזמ� שלוקח למערכת לחזור לשווי משקל י. לחלקה התחתו�
פע� אחת מעל ופע� אחת , הניסוי יתבצע בנפח קבוע. לאחד חלקי מקד� מוליכות החו�

הציעו לפחות שתי דרכי� שונות , בהכירכ� את המערכת הניסיונית. λ �מתחת לנקודת ה
  .משיווי משקל והתייעצו ע� המדרי� באשר לדר� הטובה ביותרלהוצאת המערכת 

  
  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

שכ� במצב , מומל' לבצע ניסוי זה מיד לאחר מילוי הקריוסטט בהליו� נוזלי �
 ).?מדוע זה חשוב(זה עמודת ההליו� היא מקסימאלית 

ל נומרי פשטני נית� להתאי� מוד, למרות שהניסוי הוא איכותי במהותו �
 .להולכת החו� ולהשוות לערכי� תיאורטיי�

כיצד נית� לאמוד את הזמ� האופייני של חזרת המערכת לשיווי משקל  �

לזמ� הזה  λ �השוו בי� הזמ� הזה מתחת לנקודת ה? מהתוצאות הניסיוניות
 .מעליה

 

 מדידת החו� הכמוס של הליו� נוזלי בלח' אטמוספרימדידת החו� הכמוס של הליו� נוזלי בלח' אטמוספרימדידת החו� הכמוס של הליו� נוזלי בלח' אטמוספרימדידת החו� הכמוס של הליו� נוזלי בלח' אטמוספרי .6
  

באמצעות ספק  הכמוס של הליו� נוזלי בלח' אטמוספרימדידת החו� תכננו ניסוי ל
  .השוו את תוצאתכ� לער� התיאורטי. מונה הגז ושעו� עצר, הכוח הדיגיטאלי

  
  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

ג� כא� יש לבצע מדידה במספר הספקי� ולהיעזר , בדומה לניסוי החו� הסגולי �
 .ריות לקבלת התוצאותבפיתרו� אנליטי של סט משוואות ליניא

. )R( להערי� מתוצאות הניסוי את קבוע הגז האידיאלינית� , בנוס$ לחו� הכמוס �
בצעו את החישוב , )קלייפרו��משוואת קלאוזיוס: רמז(חישבו כיצד נית� לעשות זאת 

 .והשוו לער� התיאורטי
  

 וכיול מד הגובהוכיול מד הגובהוכיול מד הגובהוכיול מד הגובה    וסטטוסטטוסטטוסטטגובה הנוזל בקריאגובה הנוזל בקריאגובה הנוזל בקריאגובה הנוזל בקריא    מדידתמדידתמדידתמדידת .7
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את גובה פני הנוזל בעזרת מד דדו בהליו� ובי� הניסויי� מ הקריאוסטטשל מילוי כל  לאחר
כ תכננו ובצעו ניסוי לכיול הקשר בי� "מוכ. פ ההוראות המצורפות באתר הניסוי"ע, הגובה

  . גובה פני הנוזל לבי� נפח הנוזל בקריאוסטט
  

  :במהל� הניסוי יש לשי� לב לנקודות הבאות

 !המגעי� �4 של קפידו על חיבור נכוה �

ובנוס$  ,מעל תחתית הקריאוסטטמ "ס �9ו נמצאת כתחתיתמד הגובה ממוק� כ� ש �
 .שאיננו פעיל' בחלקו התחתו� יש אזור של כחצי אינ'לכ� 

לוקח זמ� עד שכל החלק הנמצא מחו' לנוזל חוזר להיות מולי� , הזר�מרגע הפעלת  �
 .)שניות 2 �עד כ( וההתנגדות מתייצבת )קרי יוצא ממצב של על מולי�(רגיל 

  .את מד הגובה )לפחות חלקית(אי� למדוד גובה בוואקו� ללא נוזל המכסה  :זיכרו �


