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Vīdemaņa-Franca likums
Metālos siltumvadītspēju galvenokārt nosaka elektroni, tāpēc metālos siltumvadītspēja un elektriskā va-
dītspēja ir saistīta. Šo saistību sauc par Vīdemaņa-Franca likumu.

Eksperimenta mērķis ir pēc iespējas precīzāk izmērīt vairāku metālu termiskās un elektriskās īpašības:

• A daļā mērīsiet vara, misiņa un alumīnija elektrovadītspēju,

• B daļā mērīsiet vara siltumvadītspēju,

• C daļā mērīsiet vara siltumietilpību,

• D daļā mērīsiet misiņa un alumīnija siltumvadītspēju,

• E daļā jāpārbauda saistība starp izmērītajiem fizikālajiem lielumiem šiem metāliem.

Šajā eksperimentā jums nav jāveic nekādi kļūdu aprēķini.

Ņemiet vērā, ka B un D daļā ir 15 minūšu gaidīšanas laiki. Plānojiet savu laiku atbilstoši.

Drošības instrukcijas

Nepievienojiet vadus vai neatļautas ierīces tieši pie 220V/25A ārējiem barošanas avotiem. Ārējā elektro-
tīkla kontaktligzdai drīkst pievienot tikai neizmainītus komplektā iekļauto ierīču barošanas avotus.

Aprīkojuma apraksts

1. attēls

1. Vara caurule, 200,0 mm gara, iekšējā dobuma diametrs ir 6,0 mm, ārējais diametrs ir 20,0 mm

2. Misiņa caurule, 200,0 mm gara, iekšējā dobuma diametrs ir 6,0 mm, ārējais diametrs ir 19.0 mm

3. Alumīnija caurule, 200,0 mm gara, iekšējā dobuma diametrs ir 6,0 mm, ārējais diametrs ir 20.0
mm
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4. Neliels pastāvīgais magnēts, kura masa ir 1,2 grami.

5. Ūdens trauks - speciāli izstrādāts katls, kas sākotnēji paredzēts vietējā konditorejas izstrādājuma,
džahnuna, izgatavošanai. Katla vāks satur iekšējo siltummaini vāka apakšā un skrūvi vāka virspusē.
Komplektā ir 4 litri ūdens (2x2 litru pudeles), lai pilnībā piepildītu trauku.

6. 1. stienis (Rod 1) - viendabīgs vara stienis ar 20,0 mm diametru ar temperatūras sensoriem, kas ir
pievienoti kabeļa kontaktligzdai un iebūvēts sildītājs, kuram ir pievienoti sarkanie vadi (2.a attēls).
Sarkanie vadi ir domāti sildītāja barošanai no līdzstrāvas avota (15. ierīce zemāk) caur attiecīgi sa-
slēgtu shēmu. Stienis ir pārklāts ar melnu siltumizolējošu materiālu.

7. 2. stienis (Rod 2) - salikts stienis no vairākām sekcijām ar 20,0 mm diametru, ar temperatūras sen-
soriem, kas pievienoti kabeļu ligzdai, un iebūvēts sildītājs, kuram ir pievienoti sarkanie vadi (2.b
attēls). Sarkanie vadi ir domāti sildītāja barošanai no līdzstrāvas avota (15. ierīce zemāk) caur attie-
cīgi saslēgtu shēmu. Stienis ir pārklāts ar melnu siltumizolējošu materiālu.

8. Siltumizolējošs gala vāciņš.

9. 12V līdzstrāvas barošanas avots ciparu indikatoram.

10. Digitālais ciparu indikators (elektroniskā ierīce mērījumu nolasīšanai). Indikatorā redzami astoņu
termometru rādījumi un tiek rādīts laiks, kā sīkāk paskaidrots tālākos norādījumos. Šo ierīci izmanto
arī kā hronometru.

11. Termometra kabelis, kas savieno stieņa termometrus ar ciparu indikatoru.

12. Voltmetrs. Voltmetra darbības režīmu izvēles slēdzim jābūt iestatītamuz 20 voltu līdzstrāvas režīmu
(3. attēls).

13. Ampērmetrs. Ampērmetra darbības režīmu izvēles slēdzim jābūt iestatītam uz 10 ampēru līdzstrā-
vas režīmu (3. attēls) .

14. Elektriskie vadi.

15. 9V DC līdzstrāvas barošanas avots sildītājam ar banāntipa spraudņiem.

BRĪDINĀJUMI: 1. Ārējā elektrotīkla kontaktligzdā var pievienot tikai neizmainītus komplektā iekļauto
ierīču barošanas avotus ar standarta kontaktdakšām. Kategoriski aizliegts elektrotīkla kontaktiem pie-
vienot atsevišķus vadus, jo tas ir bīstami dzīvībai vai var izraisīt nopietnus savainojumus.

2. Neievietojiet stieņus ūdenī.

2.a attēls. 1. Stieņa shematisks attēls.

Attālumi ir doti milimetros ar 0,1 mm precizitāti.
(A) Sildītājs pievienots pie sarkanajiem vadiem. (B) Vara stienis. (C) Viens temperatūras sensors.
Kopā ir astoņi temperatūras sensori, kas apzīmēti ar tādām pašām iedobēm.
(D) Caurums ar vītni skrūvei no ūdens katla vāka



Experiment

Q2-3
Latvian (Latvia)

2.b attēls. 2. Stieņa shematisks attēls.

Attālumi ir doti milimetros ar 0,1 mm precizitāti.
(A) Sildītājs pievienots pie sarkanajiem vadiem. (B) Vara stienis. (C) Viens temperatūras sensors.
Kopā ir astoņi temperatūras sensori, kas apzīmēti ar tādām pašām iedobēm.
(D) Caurums ar vītni skrūvei no ūdens katla vāka (E) Misiņa stienis. (F) Alumīnija stienis.

3. attēls - ampērmetrs un voltmetrs
(1) - eksperimentā izmantotais 10A iestatījums ampērmetra darbības režīmu izvēles slēdzim. (2)
Ampērmetra kontaktligzdas.
(3) - 20V iestatījums voltmetra darbības režīmu izvēles slēdzim. (4) Voltmetra kontaktligzdas.

Ciparu indikatora izmantošana

Pievienojiet ciparu indikatoru 12V līdzstrāvas barošanas avotam.

Ciparu indikatoram ir divi darbības režīmi: hronometra un temperatūramērīšana. Kad stieņa termomet-
ri caur kabeli ir pievienoti ciparu indikatora kastei, indikators automātiski pārslēgsies uz temperatūras
nolasīšanas režīmu. Kad stieņa termometru kabelis ir atvienots, kaste automātiski pārslēdzas uz hrono-
metra režīmu.

Temperatūras režīmā:

• Lai atiestatītu laika rādījumu, nospiediet un turiet sarkano pogu 3 sekundes.

• Īsi nospiežot sarkano pogu, indikatora rādījumi sastingst (ierīce vēl joprojām turpina mērīt laiku no
pēdējās atiestatīšanas, bet to neparāda)

• Vēlreiz nospiežot sarkano pogu, tiek atsākta pašreizējo temperatūras un laika rādījumu rādīšana.

Hronometra režīmā:

• Nospiežot sarkano pogu, hronometrs sāk skaitīt laiku.

• Nospiežot vēlreiz, hronometrs apstājas.

• Nospiežot vēlreiz, hronometrs tiek atiestatīts atpakaļ uz nulli.
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Ciparu indikators ir jākalibrē katram stienim pirms pirmās lietošanas. Eksperimentā izmantotie
termometri nav pilnīgi vienādi. Tāpēc tie ir jānokalibrē, kamēr stienis ir termiskā līdzsvarā, lai nodrošīnāti
identiskus nolasījumus no visiem sensoriem. Lai to izdarītu, vispirms pievienojiet termometru kabeļa
vienu galu pie stieņa. Tad piespiediet un turiet sarkano pogu, kamēr otrs termometru kabeļa gals tiek
savienots ar kasti.

Atvienojot kasti no barošanas avotiem vai no termometru kabeļiem, kalibrācija saglabājas.

BRĪDINĀJUMS: Veiciet kalibrēšanu pirms stieņa pievienošanas ūdens traukam, vai pirms sildītāja pie-
vienošanai barošanas avotam. Tas garantēs, ka stieņa temperatūra visās stieņa vietās ir vienāda.

Ja rodas problēmas ar indikatoru, var būt lietderīgi to atvienot no barošanas avota un pēc tam pievienot
vēlreiz. Indikators atcerēsies pēdējo kalibrēšanu.

4. attēls - ciparu indikators.

(A) 12V barošanas kabelis. (B) Daudzfunkcionāla sarkana poga.
(C) Termometru kabelis. (1-8) Termometru rādījumi Celsija grādos sakārtoti horizontālā secībā.

A daļa: vara, alumīnija un misiņa elektrovadītspēja (1,5 punkti)

Teorija

Ja pastāvīgs magnēts krīt doba cilindra caurulē, uz to darbojas dissipatīvs spēks, ko izraisa inducētās
virpuļstrāvas. Tāpēc krītot magnēts sasniedz konstantu maksimālo ātrumu. Šai sistēmas ģeometrijai
maksimālo ātrumu var izteikt kā:

𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 8𝜋𝑚𝑔𝑎2

𝜇2
0(𝜋𝑟2𝑚𝑀)2𝜎𝑤𝑓 ( 𝑑𝑎 )

. (1)

kur 𝑚 ir magnēta masa, 𝜎 ir caurules materiāla īpatnējā elektriskā vadītspēja, 𝑎 ir caurules iekšējais dia-
metrs, 𝑟𝑚 ir magnēta rādiuss un 𝑑 ir magnēta augstums, 𝑀 ir magnēta paliekošā magnetizācija, 𝑤 ir
caurules sieniņu biezums un 𝑓 ( 𝑑𝑎 ) ir korekcijas koeficients. Mūsu uzdevumā 𝑎 ≈ 𝑟𝑚 , 𝑑 = 2𝑟𝑚 ≈ 2𝑎 un
𝑓 (2) ≈ 1.75 . Laiks, kas nepieciešams, lai magnēts izkristu caur cauruli, tādējādi būs vienāds ar:
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𝑡 = 0.22𝜋𝑟2
𝑚(𝜇0𝑀)2𝑤𝐿0

𝑚𝑔 𝜎. (2)

kur 𝐿0 = 0.2 m ir caurules garums un mēs pieņemam, ka magnēts momentāni pēc atlaišanas sasniedz
maksimālo kustības ātrumu.

Aprēķinā izmantojiet sekojošās vērtības (Aluminium=alumīnijs, Copper=varš, Brass=misiņš):

𝜇0𝑀 = 0.65 T,𝑤Aluminum = 𝑤Copper = 7.0×10−3 m,𝑤Brass = 6.5×10−3 m,𝑚 = 1.2×10−3 kg , 𝑟𝑚 = 3.0×10−3 m,
𝑔 = 9.8 m/s2
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Eksperiments

A.1 Izmantojot ciparu indikatoru hronometra režīmā, izmēriet laiku, kas nepiecie-
šams, lai magnēts izkristu caur alumīnija, vara un misiņa caurulēm. Ierakstiet
savus mērījumus A1 tabulā.

1.0pt

A.2 Izmantojot vienādojumu krišanas laikam, aprēķiniet īpatnējo elektrisko vadīt-
spēju alumīnijam, varam un misiņam: 𝜎Aluminum, 𝜎Copper, 𝜎Brass.

0.5pt

B daļa. Vara siltumvadītspēja (3,0 punkti)
Šīs daļas mērķis ir izmērīt vara siltumvadītspēju tuvu statcionārajam stāvoklim.

Teorija

Siltumvadītspēju 𝜅 definē vienādojums 𝑃 (𝑥) = −𝜅𝐴 ⋅ ∆𝑇 (𝑥)
∆𝑥 . Šis vienādojums raksturo lineāro sakarību

starp lokālo temperatūras gradientu un lokālo jaudu 𝑃 (𝑥) , kas plūst caur materiāla šķērsgriezumu ar
koordinātu 𝑥. 𝐴 ir stieņa šķērsgriezuma laukums un Δ𝑇 (𝑥) /Δ𝑥 ir temperatūras gradients punktā ar
koordinātu 𝑥.

Eksperiments

Pievieno ciparu indikatoru ārējā elektrotīklabarošanai un kalibrē 1. stieni sensorus. Ielej katlā visus 4
litrus (2 pudeles) ūdens, lai pilnībā iegremdētu siltummaini un aizver vāku.

B.1 Pierakstiet stieņa sākotnējo temperatūru, kad stienis vēl ir uz galda. 0.1pt

Atvieno temperatūras nolasīšanas kabeli no stieņa. Noņem siltumizolācijas vāciņu un uzskrūvē 1. stieni
uz katla vāka. Atkal pievieno kabeli ciparu indikatoram, kā parādīts 5. attēlā. Esiet uzmanīgi, lai nepielie-
totu pārāk lielu griezes spēka momentu.

5. attēls
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B.2 Uzzīmējiet ekvivalento elektrisko shēmu slēgumam, kas ļaus darbināt sildītāju
un mērīt tā jaudu. Slēguma zīmējumā ir jābūt šādiem elementiem: 9V baro-
šanas avots, sildītājs (kas jau ir pievienots stienim), voltmetrs, ampērmetrs un
vadi.
Vadus var izmantot kā slēdzi, lai atvērtu vai noslēgtu elektrisko ķēdi.

0.5pt

Siltumvadītspēju mēra, sildot stieņa vienu galu un uzturot konstantu stieņa otra gala temperatūru vien-
ādu ar ūdens temperatūru katlā.

Mūsu mērķis ir pietuvināties stacionāram (laikā nemainīgam) stāvoklim visiem termometriem. Saslēdz
elektrisko slēgumu no uzdevuma B2 daļas un ieslēdz sildītāju.

B.3 Veic atbilstošus mērījumus, lai aprēķinātu sildītajam pievadīto jaudu. Uzraksti
atbilžu lapā ar ko ir vienāda sildītājam pievadītā jauda 𝑃 .

0.1pt

Pievadi jaudu 15 minūtes (šo laiku vari izmantot, lai tālāk plānotu savu eksperimentu).

B.4 Ieraksti tabulā visu astoņu termometru temperatūras rādījumus sekojošos lai-
kos: 15 min, 17,5 min, 20 min.

0.5pt

B.5 Uz vienas milimetru papīra lapas katram izmērītajam laikam uzzīmē trīs tempe-
ratūras grafikus kā funkciju no koordinātas. Šīs līknes tiks izmantotas arī uzde-
vuma D daļā.

1.0pt

B.6 Izmantojiet grafiku, lai iegūtu vara siltuma vadītspēju, 𝜅0, izmantojot 17,5 min
izmērītos datus. Šajā daļā neņemiet vērā siltuma zudumus. Novērtējiet stieņa
vidējo temperatūras izmaiņas ātrumu, ∆𝑇

∆𝑡 , laikā 17,5 min.

0.5pt

B.7 Uzraksti, vai tu sagaidi augstāku, zemāku vai tādu pašu 𝜅0 vērtību, salīdzinot ar
patieso 𝜅?

0.3pt

C daļa: Vara siltuma zudumu un siltumietilpības novērtēšana (4,0 punkti)

Teorija

Siltumietilpību 𝐶 var definēt ar kādu no sekojošiem vienādojumiem:

Δ𝑄 = 𝐶Δ𝑇 , Δ𝑄
Δ𝑡 = 𝐶 (Δ𝑇

Δ𝑡 ) , (3)

kurΔ𝑄/Δ𝑡 ir kopējais siltuma pievadīšanas ātrums unΔ𝑇 /Δ𝑡 ir temperatūras izmaiņas ātrums. Īpatnējā
siltumietilpība 𝑐𝑝 ir siltumietilpība uz masas vienību. Vara stieņa masa ir vienāda ar 0.58 kg.
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Eksperiments

Izslēdziet sildītāja barošanu. Atvienojiet stieni no slēguma, noskrūvējiet 1. stieni un novietojiet stieni uz
galda. Novietojiet izolējošo gala vāciņu uz stieņa, tā kā tas bija pirms eksperimenta sākuma. Saslēdziet
no jauna sildītāja ķēdi un pievienojiet stieni ciparu indikatoram.

BRĪDINĀJUMS: neatstājiet sildītāju šajā uzdevuma daļā ilgu laiku bez temperatūras kontroles.

Trīs soļu secība – dzesēšana, sildīšana un atkal dzesēšana – ļauj izmērīt gan siltuma zudumu jaudu, gan
materiāla siltumietilpību. Sildīšanas solī ir jāpaaugstina vidējā temperatūra par aptuveni 2.5∘C. Nepie-
ciešamo precizitāti šajā uzdevumā var panākt ar vienu dzesēšanas-sildīšanas-dzesēšanas soļu secību ar
kopējo ilgumu 10-15 minūtes.

Jācenšās strādāt tuvu vidējai temperatūrai, kas bija izmērīta stacionārajā stāvoklī uzdevuma B daļā.

Lai uzskaitītu visu siltuma daudzumu, kas ir uzkrāts stienī, mums jāseko tā vidējai temperatūrai. Tempe-
ratūra stieņa centrā ir labs tuvinājums visa stieņa vidējai temperatūrai.

C.1 Veiciet dzesēšanas-sildīšanas-dzesēšanas soļu virkni, pierakstiet nepieciešamos
mērījumus C1 tabulā, lai varētu aprēķināt vidējo temperatūru.

1.0pt

C.2 Uzzīmējiet uz milimetru papīra grafiku, kas parāda vidējo temperatūru atkarībā
no laika.

1.0pt

C.3 Izmantojot C2 uzzīmēto grafiku, aprēķini īpatnējo siltumietilpību 𝑐𝑝 un siltuma
zudumus laika vienībā, 𝑃loss, pie temperatūras, kas tuva vidējai temperatūrai
uzdevuma B daļā. Apraksti izmantoto metodi, izmantojot diagrammas un vien-
ādojumus.

1.0pt

Lai uzlabotu B daļā iegūtās siltumvadītspējas precizitāti, ir jāņem vērā divi galvenie fizikālie mehānismi:

• Siltuma zudumi radiālā virzienā caur izolāciju.

• Sistēma mērījuma laikā nesasniedz stacionāro stāvokli.

Pirmajā tuvinājumā tu vari pieņemt, ka abu mehānismu izraisītā jaudas izmaiņa uz garuma vienību,
Δ𝑃 (𝑥) /Δ𝑥, ir konstanta visa stieņa garumā.

C.4 Uzraksti vienādojumu, kas pirmajā tuvinājuma koriģē B daļā atras-
to siltumvadītspējas vērtību, ņemot vērā abus mehānismus. Izmanto
𝜅0,𝑃 ,𝑐𝑝,𝑚,𝑃loss, ∆𝑇

∆𝑡 no B un C daļām, lai izteiktu precizēto vara siltumvadīt-
spēju 𝜅Copper un aprēķini tās skaitlisko vērtību.

1.0pt

D daļa: Misiņa un alumīnija siltumvadītspēja (1,0 punkti)
Pievieno izolēto stieni Nr. 2 pie ciparu indikatora un kalibrē šī stieņa termometrus, kā aprakstīts B daļas
sākumā (turot sarkano pogu, kamēr pievieno ciparu indikatoru pie termometru vadiem).

D.1 Pierakstiet stieņa sākotnējo temperatūru, kad stienis vēl ir uz galda. 0.1pt

Atvieno kabeli, pieskrūvē 2. stieni pie katla vāka, kā parādīts 4. attēlā. Atkal pievieno kabeli ciparu
indikatoram.
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Atkārto B daļā izmantoto procedūru, lai sildot tuvotos stacionārajam stāvoklim.

Pieslēdzot sildītāju pie barošanas avota, pagaidi vismaz 15 minūtes pirms mērījumu veikšanas.

Šī punkta nepieciešamajai precizitātei var pieņemt, ka stienis ir sasniedzit stacionāro stāvokli. Turklāt jūs
variet pieņemt, ka siltuma zudumi uz garuma vienību ir nemainīgi visā stieņa garumā.

D.2 Pieraksti temperatūras rādījumus no visiem 2. stieņa astoņiem termometriem
un pieraksti Δ𝑇 /Δ𝑥 katram stieni veidojošaam segmentam.

0.2pt

Pirmās kārtās tuvinājumā vari izmantot tos pašus pieņēmumus kā uzdevumā C.4, proti, ka Δ𝑃 (𝑥) /Δ𝑥 ir
konstants.

D.3 Izsakimisiņa unalumīnija siltumvadītspējas 𝜅Brass un 𝜅Aluminum, izmantojot savus
iepriekšējos mērījumus un aprēķini šo lielumu skaitliskās vērtības.

0.7pt

E daļa: Vīdemaņa-Franca likums (0,5 punkti)
Vīdemaņa-Franca likums nosaka, ka metālos, kuros siltuma pārnesē dominē vadītspējas elektroni, sil-
tumvadītspējas un īpatnējās elektriskās vadītspējas attiecība ir lineāri atkarīga no absolūtās tempera-
tūras. Turklāt šis likums nosaka, ka attiecība 𝐿 = 𝜅

𝜎𝑇 (t.s. ”Lorenca skaitlis”) ir viena un tā pati visiem
metāliem un ir atkarīga tikai no fundamentālajām konstantēm. Realitātē, istabas temperatūrā šis likums
piepildās ar 10% precizitāti.

E.1 Ieraksti E1 tabulā atrastās siltumvadītspējas un īpatnējās elektriskās vadītspē-
jas ( 𝜅, 𝜎). Aprēķini attiecību 𝐿 katram materiālam un ieraksti tajā pašā tabulā
E1, pieņemot, ka pirmajā tuvinājumā siltumvadītspēja nav atkarīga no tempe-
ratūras.

0.5pt


