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rimentů, ve kterých se vibrující křemenná vidlička používá jako nízkotep-
lotní čidlo a hlavně jako generátor a detektor laminárního a turbulentního
proudění kryogenního helia. Abychom tuto problematiku mohli v bakalářské
práci objasnit, jsou na začátku popsány základy mechaniky tekutin. Jelikož
je křemenná vidlička ponořena v plynném a nebo kapalném heliu (které je
v normálním nebo supratekutém stavu), jsou v druhé části práce popsány
vlastnosti helia a modely, kterými lze charakterizovat jeho supratekutost.
Dále jsou uvedeny charakteristiky vidliček, jejich elektrické a mechanické
vlastnosti a také model popisující obtékání vibrující vidličky tekutinou. V ná-
sledující kapitole jsou zaznamenány výsledky experimentů a je vysvětleno,
jakým způsobem se zpracovávají a analyzují naměřené hodnoty.
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Abstract: During my work in the Joint Laboratory of Low Temperature
Physics of MFF UK and Institute of Physics of the ASCR, I have taken
part in experiments, where vibrating quartz tuning forks were used as low
temrepature sensors, especially as generators and detectors of both laminar
nad turbulent flows of cryogenic Helium. In order to describe this problem,
this Thesis begins by an explanation of the basics of fluid dynamics. Since
the fork was immersed in gaseous or liquid Helium (normal or superfluid
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state), the second part deals with Helium properties and with models appli-
cable to superfluid Helium. Afterwards the characteristics of the forks are
stated, including their mechanical and electrical properties and their mutual
relations as well as a model describing the flow past a vibrating tuning fork.
The next Chapter states the experimental results and explains the analysis
and processing of the acquired data.

Keywords: superfluid helium, two-fluid model, drag coefficient, vibrating
quartz crystal

6



Kapitola 1

Úvod do mechaniky ideálních a
vazkých tekutin

1.1 Proudění ideální tekutiny

Model ideální tekutiny předpokládá, že je spojitá, nestlačitelná a neviskózní [1].
Zabýváme-li se prouděním takové kapaliny, modelujeme jí jako kapalinu slo-
ženou z infinitezimálních „částicÿ, které v daném okamžiku spojitě vyplňují
danou oblast v prostoru a pohybují se určitou rychlostí, která se bod od bodu
spojitě mění. Tyto „částiceÿ nelze ztotožnit s molekulami kapaliny, protože
ty konají na rozdíl od fiktivních „částicÿ chaotický pohyb. Zkoumáme-li
rychlost jedné pevně zvolené „částiceÿ kapaliny v čase jedná se o Lagran-
geův popis, zajímají-li nás rychlosti „částicÿ kapaliny, které v daném oka-
mžiku procházejí pevně zvoleným bodem prostoru, jedná se o Eulerův popis
(funkce okamžité polohy „částiceÿ vi = vi(xj, t)).
My se nadále budeme zabývat Eulerovým formalismem, který udává pole

rychlostí „částicÿ kapaliny. Zrychlení ai individuální „částiceÿ určíme jako

ai =
dvi

dt
=

∂vi

∂xj

dxj

dt
+

∂vi

∂t
, (1.1)

což lze zapsat ve vektorovém zápisu jako

~a = (~v.grad)~v +
∂~v

∂t
. (1.2)
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Proudění tekutiny je určeno parciálními diferenciálními rovnicemi, které jsou
důsledkem zákona zachování hmotnosti a 1. impulsové věty. Hmotnost
M = ρ∆V objemu musí být zachovávající se veličina, a proto dostáváme
rovnici, která se nazývá rovnicí kontinuity.

∂ρ

∂t
+ div(ρ~v) = 0 . (1.3)

Podobně hybnost ~P tekutého objemu je M~v takže,

d~P

dt
=

dM

dt
.~v +M

d~v

dt
= ρ

d~v

dt
∆V . (1.4)

Změna hybnosti je podle 1. impulsové věty rovna výslednici sil na objem,
jejíž i-tou slošku můžeme psát jako (∂τij/∂xj + Fi)∆V , kde první člen
odpovídá plošným silám na hranici objemu a druhý představuje hustotu
objemových sil. Dospějeme tak k pohybové rovnici

ρ
dvi

dt
≡ ρ

(

vj
∂vi

∂xj

+
∂vi

∂t

)

=
∂τij

∂xj

+ Fi . (1.5)

U tzv. Newtonovské tekutiny se předpokládáme lineární vztah

τij = −pδij + λ
∂vk

∂xk

δij + µ

(

∂vi

∂xj

+
∂vj

∂xi

)

. (1.6)

kde λ se nazývá dynamická viskozita a µ druhá viskozita. Pokud λ = µ = 0
mluvíme o dokonalé tekutině. Chybí zde smyková napětí a plošné síly se
uplatňují pouze jako izotropní tlak. Pohybová rovnice (1.4) má pak jedno-
duchý tvar

vj
∂vi

∂xj

+
∂vi

∂t
= −1

ρ

∂p

∂xj

+Gi (1.7)

kde jsme zavedli hustotu síly na jednotku hmotnosti vztahem Gi = Fi/ρ.
Tuto tzv. Eulerovu rovnici lze psát též ve vektorovém tvaru

∂~v

∂t
+ ~v(~v.grad)~v = −1

ρ
∇p+ ~G . (1.8)

Předpokládáme-li dále, že tlak je funkce hustoty p = p(ρ) (barotropní
tekutina), máme celkem 4 parciální diferenciální rovnice (1.3) a (1.8) pro
4 neznámé, totiž hustotu a 3 složky rychlosti ~v. K jednoznačnosti řešení
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musíme dodat okrajovou podmínku na hranici oblasti zaujímané tekutinou,
která v případě dokonalé tekutiny zní vn = 0 , kde vn značí složku rychlosti
kolmou k hranici.

Pokud je tekutina vazká, jsou koeficienty λ a µ v (1.6) nenulové. Je-li
však nestlačitelná, je ρ = konst a podle

div ~v =
∂vk

∂xk

= 0 . (1.9)

takže člen u λ vymizí. Ze stejných důvodů vymizí i člen ∂2vj/∂xi∂xj , takže
pohybová rovnice (1.5) má tvar

∂~v

∂t
+ ~v(~v.grad)~v = −1

ρ
∇p+ ν∆v + ~G , (1.10)

kde ν = µ/ρ je tzv. kinematická viskozita a µ je dynamická viskozita. Toto je
Naviereova-Stokesova rovnice pro nestlačitelnou vazkou tekutinu. Okra-
jová podmínka pro vazkou tekutinu klade ~v = 0 na hranici.

1.2 Geometricky podobná proudění

Uvažujme stacionární proudění nestlačitelné (tj. ρ = konst) vazké tekutiny
v homogenním gravitačním poli intenzity ~g [1] . Rovnice (1.10) zapsaná ve
složkách má v tomto případě tvar

vj
∂vi

∂xj

= −1
ρ

∂p

∂xi

+ ν
∂2vi

∂xj∂xi

+ gi . (1.11)

Nyní napíšeme

vi = v0ωi ,
xi = axi ,
gi = gχi ,

kde v0 je kladná konstanta s rozměrem rychlosti, a je konstanta s rozmě-
rem délky, g je velikost gravitačního zrychlení a ωi, xi, χi jsou příslušné
bezrozměrné veličiny. Dosazením do (1.11) a úpravou dostaneme
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ωi
∂ωi

∂ξj

= −∂Π

∂ξi

+
1

R

∂2ωi

∂ξi∂ξj

+
1

F
χi , (1.12)

kde

Π = p/(ρv2
0
) , R = av0/ν , F = v2

0
/ag . (1.13)

Konstanta R se nazývá Reynoldsovo číslo, F je Froudeovo číslo.
Předpokládejme, že najdeme řešení této rovnice při určitých hodnotách

číselných parametrů R a F a okrajové podmínce ~ω = 0 na hranici určité
oblasti popsané bezrozměrnými souřadnicemi ξi. Pokud pak zvolíme veličinu
a určující geometrické rozměry skutečné oblasti, z F dostaneme odpovídající
hodnotu veličiny v0 =

√
agF určující velikost rychlosti, z R kinemackou

viskozitu ν = av0/R a z veličiny Π dostaneme odpovídající hodnotu pole
tlaku p = Πρv2

0
= ΠFaρ . Řešení odpovídající různým hodnotám a při

stejných parametrech R a F se označují jako geometricky podobná. Tato
skutečnost má praktický význam například při testování na zmenšených
modelech.
Při nestacionárních prouděních se uplatňují další parametry, např. Strou-

halovo číslo (S = vt/a, kde t představuje charakteristický časový údaj, a cha-
rakteristický rozměr objektu a v rychlost).

1.3 Laminární a turbulentní proudění

Přepíšeme Naviereovu-Stokesovu rovnici (1.10) pomocí vektorové identity

1

2
grad v2 = ~v × rot ~v + (~v.grad)~v , (1.14)

na tvar

∂~v

∂t
− ~v × ~ω + grad

v2

2
= −1

ρ
∇p+ ν∆v + ~G , (1.15)

kde ~ω = rot ~v je vířivost [1]. Pro malá Reynoldsova čísla můžeme vířivost
zanedbat a proudění považovat za laminární. Se vzrůstajícím Reynoldsovým
číslem se vířivost zvětšuje a proudění se stává turbulentním. Proces přechodu
od laminárního k turbulentnímu je složitý a hranice mezi nimi není jasná.
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Skoro každé laminární proudění vazké tekutiny je částečně turbulentní.
Laminární proudění je popsáno jako proudění, při kterém tekutina proudí
v rovnoběžných vrstvách. Tlak i rychlost mohou být pro stacionární prou-
dění nezávislé. Takové proudění se podobá proudění ideální kapaliny, pokud
zanedbáme okolí stěn, kde se proudění podstatně liší v důsledku odlišných
okrajových podmínek. Pro R ≥ Rkrit můžeme proudění považovat za tur-
bulentní. Jsou pro něj typické zdánlivě chaotické změny tlaku a rychlosti
v závislosti na poloze a času. Proto jej lze popsat například pravděpodob-
nostním popisem.

1.4 Disipace energie

Jev disipace enegie popisuje částečnou přeměnu mechanické energie tekutiny
v teplo v důsledku klouzání jedné vrstvy tekutiny po jiné [2].
Kinetická energie T tekutiny v objemu V je dána

T =
∫

V

1

2
ρv2dV =

∫

V

1

2
ρvividV , (1.16)

a její změna za dobu dt

dT =
∫

V

ρvi
dvi

dt
dV . (1.17)

Práce objemových sil v objemu V je
∫

V

GiviρdtdV , (1.18)

kde Gi jsou složky objemové síly ~G. Práce plošných sil je dána jako
∫

S

τijvjvidtdS , (1.19)

kde τij je tenzor napětí (viz. (1.6)).
Celková práce se tedy rovná

dW =
∫

V

GiviρdtdV +
∫

S

τijvjvidtdS . (1.20)

11



Tento výraz upravíme na příhodnější tvar

dW =
∫

V

(

ρ
dvi

dt
vi + τij

∂vi

∂xj

)

dV dt (1.21)

Druhý člen pravé strany lze rozvést takto:

τij
∂vi

∂xj

= τij
1

2

(

∂vi

∂xj

+
∂vj

∂xi

)

+ τij
1

2

(

∂vi

∂xj

− ∂vj

∂xi

)

, (1.22)

jelikož součin symetrického a antisymetrického tenzoru je roven nule a s při-
hlédnutím k rovnici (1.17) dostáváme výraz

dW = dT +
∫

V

τij
1

2

(

∂vi

∂xj

+
∂vj

∂xi

)

dV dt . (1.23)

Pro ztrátu mechanické energie v nestlačitelné tekutině (∂vj/∂xj = 0)
o objemu V za jednotku času tedy platí

Ė = −2µ
∫

V

(

1

2

(

∂vi

∂xj

+
∂vj

∂xi

))2

dV . (1.24)

Z rovnice (1.24) snadno nahlédneme, že k disipaci energie dochází pouze
tehdy, je-li µ 6= 0, tedy u vazkých tekutin.
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Kapitola 2

Helium

2.1 Helium - jeho zdroje a použití

Helium je netoxický plyn bez barvy a zápachu [3]. Svůj název získal podle
jména řeckého boha slunce Hélia. Řadí se mezi vzácné plyny a v periodické
tabulce jej najdeme pod protonovým číslem Z = 2. V přírodě existují jeho
dva stabilní izotopy 4He a 3He. Oba dva izotopy mají plně obsazené své
elektronové slupky a díky tomu jsou chemicky inertní.
Helium je druhý nejvíce zastoupený prvek ve vesmíru. Nejvíce ho vzniklo

při jaderné syntéze během Velkého třesku. Nyní je ho velké množství syn-
tetizováno ve hvězdách při spalování vodíku. Na Zemi helium vzniká jako
výsledek radioaktivního alfa rozpadu uranu a thoria v zemské kůře. Tímto
způsobem je vyprodukóváno asi 3,4 litru v krychlovém kilometru zemské
kůry za rok. Jeho koncentrace v atmosféře je velmi malá - asi 5,2 částic
na milion. To proto, že je inertní (nedokáže se zde udržet), a tak uniká do
vesmíru. Největí koncentrace helia je v zemním plynu (do 7 %), odkud je
také získáváno pro komerční použití. Během let se koncentrace komerčně
dodávaného plynného helia postupně zvyšovala, ale nikdy nedosáhla 100 %,
i když je velmi blízko. Před rokem 1945 byla asi 98 %, po roce 1948 99,9 %
a koncem čtyřicátých let již 99,995 %. Najvětími producenty helia na světě
jsou USA, Kanada, Alžír, Čína, Katar, Polsko a Rusko.
Helium je využíváno v mnoha druzích lidské činnosti, kde se uplatňují

jeho vyjímečné vlastnosti jako nízký bod varu, malá hustota, inertnost nebo
malá rozpustnost ve vodě. Protože je lehčí než vzduch, plní se jím vzducho-
lodě a balóny. Při velmi nízkých teplotách je využíváno ke chlazení látek
(např. chlazení supravodivých magnetů u kruhových urychlovačů částic).
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Díky své nereaktivitě a vysoké tepelné vodivosti je používán jako moderátor
v některých jaderných elektrárnách. Využívá se také k detekci netěsností
a děr ve vysokovakuových zařízeních, protože difuze hélia látkou je třikrát
větší než pro vzduch.

2.2 Historie a vlastnosti helia

Plynné helium bylo jako první objeveno Pierrem Janssenem ve slunečním
spektru roku 1868 a až později (1895) bylo izolováno také na Zemi [3]. Roku
1903 bylo zjištěno, že je obsaženo v zemním plynu. Patří mezi látky s nejniž-
ším bodem varu. Jak jsme již uvedli, oba dva izotopy jsou chemicky inertní
díky plnému obsazení svých elektronových slupek. Vazebná energie je dána
jen velmi slabými tzv. van der Waalsovými silami. Tyto síly jsou tak slabé,
že pouhá energie nulových kmitů zabrání až do absolutní nuly vytvoření
pevné fáze, pokud vnější tlak nepřekročí hodnotu kolem 25 atmosfér.
Izotopy hélia se jinak podstatně liší svými vlastnostmi. Jádro 4He ob-

sahuje dva protony a dva neutrony, je tudíž bosonem (spin jaho jádra je
roven J = 0) a řídí se Boseovou-Einsteinovou statistikou jako např. mezony,
γ-kvanta neboW± a Z0 bozony. Na rozdíl od tohoto izotopu obsahuje izotop
3He ve svém jádře pouze jeden neutron, jde tedy o fermion (spin jeho jádra
je roven J = 1/2) a podléhá Fermiho-Diracovu rozdělení a platí pro něj
Pauliho vylučovací princip. Dalším příkladem takovýchto částic jsou např.
elektrony, protony či neutrony. Rozdílné vlastnosti fermionů a bosonů jsou
příčinou odlišného chování obou izotopů. My se dále budeme věnovat popisu
4He, protože tento atom je používán v našem experimentu.

2.3 Chování helia 4He při nízkých teplotách

Kapalné helium vře za normálního tlaku při teplotě 4, 21 K. Při dalším
snížení teploty na 2, 17 K a tlaku nasycených par v něm dochází k fázovému
přechodu do supratekutého stavu (za objev tohoto jevu dostal sovětský fyzik
P.Kapica Nobelovu cenu [4]). O heliu pod touto teplotou - tzv. teplotou
lambda přechodu Tλ( protože jeho fázový diagram 4He má tvar řeckého
písmene λ - viz. obr. 2.1) mluvíme jako o heliu He II a o kapalném heliu nad
touto teplotou jako o heliu He I. Oba dva tyto stavy se výrazně liší svými
fyzikálními vlastnostmi [4].
Při přechodu přes λ-bod náhle zmizí z helia objemový var a odpařování
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Obrázek 2.1: Fázový diagram 4He [5].

se děje již jen z povrchu kapaliny. He II má tedy obrovskou tepelnou vodi-
vost (neexistuje v něm téměř teplotní gradient). He II bylo proto nejdříve
nazýváno teplotně supravodivým. Poté byla objevena další jeho „podivnáÿ
vlastnost. He II ztratí při proudění za určitých podmínek také úplně svou
viskozitu (má-li vůbec nějakou, je nejméně 106krát menší než viskozita hélia
He I) a tudíž teče bez jakéhokoli vazkého odporu. Odtud plyne název supra-
tekutost.
Vyvstala ale otázka, jak tyto jevy v He II objasnit. Při pokusech s ro-

tujícími disky nebo s kmitajícími strunami se objevily viskózní třecí síly,
které na tyto objekty v He II působily [5]. He II se tedy chová jako viskózní
a supratekutá kapalina současně. Takovéto chování vedlo k teorii tzv. dvou-
kapalinového modelu. Část kapaliny se podle tohoto modelu chová jako nor-
mální viskózní kapalina a část jako supratekutá. Při tomto popisu je zá-
kladem předpoklad nezávisloti obou složek. Z pohledu kvantové mechaniky
jsou však všechny částice identické, takže nemůžeme říci, která patří do
jaké složky.
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Celková hustota He II ve dvousložkovém modelu je tedy dána jako

ρ = ρn + ρs , (2.1)

kde ρn je hustota normální a ρs supratekuté složky. Proudová hustota se
rovná

~j = ρn~vn + ρs~vs , (2.2)

kde ~vn a ~vs jsou rychlosti proudění normální a supratekuté složky. Tato teorie
dobře popisuje realitu při malých rychlostech (kdy lze zanedbat turbulenci
a interakci mezi složkami).

Obrázek 2.2: Graf závislosti hustoty normální a supratekuté složky na tep-
lotě [5].

Hustoty normální a supratekuté složky jsou teplotně závislé. Z obr. 2.2
můžeme vidět, že se hustota supratekuté složky se snižující se teplotou zvy-
šuje až téměř ke 100% koncentraci při teplotách kolem 1 K.

16



2.4 Termomechanický a mechanokalorický jev

Jak bylo již uvedeno, v samotném He II téměř nelze vytvořit teplotní gra-
dient. Je to možné pouze tehdy, máme-li dvě nádoby s He II spojené tzv.
„supratekutou dírouÿ [5] (viz. obr.č. 2.3). Díky své konečné viskozitě nor-
mální složka touto dírou protékat nebude. Zvýšíme-li v nádobě A teplotu
T na (T + ∆T ), vytvoří se mezi nádobami teplotní gradient. Supratekutá
složka se bude snažit vzniklý gradient vykompenzovat, a tak začne protékat
supratekutou dírou. V nádobách A a B vznikne rozdíl hladin h úměrný hyd-
rostatickému tlaku ∆p. Jde o tzv. termomechanický jev, který ukazuje, že
v He II je přenos tepla spojen s přenosem hmoty. Známým příkladem tohoto
jevu je fontánový jev (viz. obr. 2.4). Při něm je použita U-trubice s práškem,
který brání protékání normální složky, ponořená v He II, jejíž jeden konec
ústí pod hladinou lázně a druhý je úzkou kapilárou vyveden kolmo nad ní.
Ohřevem prášku vznikne v U-trubici teplotní gradient, který se supratekutá
složka snaží vyrovnat a bude téci k místu s vyšší teplotou s rychlostí ~vs

a normální složka z tohoto místa zase s rychlostí ~vn odtéká. Helium při tom
získá dostatečnou hybnost a setrvačností tryská kapilárou ven nad hladinu.

Obrázek 2.3: Spojené nadoby [5].

Mechanokalorický jev je vlastně opakem termomechanického. Vytvoříme-
li mezi spojenými nádobami A a B tlakový rozdíl, proteče supratekutá složka
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supratekutou dírou do místa s větším tlakem. V obou objemech bude roz-
dílná koncentrace obou složek a tedy různá teplota.

Obrázek 2.4: Fontánový jev [6].

2.5 Boseova-Einsteinova kondenzace 4He

Jak již z předchozího víme, je 4He boson a řídí se proto Boseovou-Einsteinovou
statistikou [5]. Máme-li makroskopický počet N atomů 4He v objemu V a za-
nedbáváme interakce mezi nimi, je při teplotě T střední počet částic v i-tém
kvantovém stavu o energii ǫi dán rozdělovací funkcí

〈n(ǫi, T )〉 =
{

exp
ǫi − µ

kbT
− 1

}−1

, (2.3)

kde µ je chemický potenciál. Počet částic je konstantní, proto platí kalibrace
∑

〈n(ǫi, T )〉 = N . (2.4)

U absolutní nuly budou všechny částice ve stavu s nejnižší energií ǫ0 a zde
přibližně platí
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〈n(ǫ0, T )〉 =
{

exp
ǫ0 − µ

kbT
− 1

}−1

≈ kbT

ǫ0 − µ
≈ N . (2.5)

Maximální počet částic v excitovaných stavech při teplotě T je roven
(odvození viz.[5]).

N ′

max(T ) = 2, 612V

(

mkbT

2πh̄2

)3/2

. (2.6)

Z rovnice (2.5) vidíme, že budeme-li snižovat teplotu T , N ′

max(T ) nebude
dost velké, aby všechny částice byly v excitovaných stavech. Po dosažení
kritické teploty TB začnou částice kondenzovat do stavu s nejnižší energií.
Kritická teplota je definována vztahem N ′

max(T ) = N , z nějž vyplývá

TB =
2πh̄2

mkb

(

N

2, 612V

)2/3

. (2.7)

Při Boseově-Einsteinově kondenzaci tedy všechny částice ideálního plynu
kondenzují při absolutní nule do stavu s nejnižší energií. Při T > TB jsou
skoro všechny v excitovaných stavech a pro teploty v intervalu 0 < T < TB je
můžeme rozdělit do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří částice v excitovaných
stavech a druhá, která obsahuje nadále makroskopický počet částic, tvoří
kondenzát. Je také důležité uvést, že Bose-Einsteinova kondenzace probíhá
v prostoru hybností.
Teplotní závislost měrného tepla 4He a ideálního Bose-Einsteiona plynu

je odlišná. Je to způsobeno tím, že v 4He hrají velmi důležitou roli interakce
mezi atomy, což jsme u ideální Bose-Einsteinovy kondenzace zanedbali. Ale
vypočítáme-li ze vztahu (2.7) TB pro 4He, dostaneme TB = 3, 15 K, která se
docele dobře shoduje s reálnou hodnotu Tλ = 2, 17 K.

2.6 Vlnová funkce a excitace 4He

V roce 1954 London navrhl popsat supratekutou kapalinu pomocí markosko-
pické vlnové funkce pro celý objem této kapaliny [5]. Od té doby byla pro-
vedena celá řada experimentů, které potvrzují, že jeho teorie byla správná.
Proto celou kapalinu lze popsat funkcí

Ψ(r) = Ψ0exp [iS(~r)] , (2.8)
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Obrázek 2.5: Energeticke spektrum [5].

kde S(~r) je makroskopická fáze a Ψ0 je amplituda makroskopické vlnové
funkce, jejíž kvadrát udává střední počet částic supratekuté složky v jednot-
kovém objemu (tedy hustotu) - na rozdíl od kvanové mechaniky, kdy vlnová
funkce popisuje jen jednu částici a druhou mocinu její amplitudy chápeme
jako pravděpodobnost výskytu této částice v čase a prostoru. Působíme-li
operátorem hybnosti na funkci Ψ(r), dostaneme pro hybnost ~p vztah

~p = h̄∇S(~r) = m~vs . (2.9)

Rychlost supratekuté složky je tudíž

~vs =

(

h̄

m

)

∇S(~r) . (2.10)

Z této rovnice můžeme nahlédnout, že je-li supratekutá kapalina v klidu,
je makroskopická fáze v celém objemu konstantní a koherentní.
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Aplikujeme-li na ~vs rotaci, dostaneme

rot ~vs = 0 , (2.11)

což znamená, že proudění supratekuté složky je potenciální.

Existence supratekutosti je podmíněna vlastnostmi tepelně excitovaných
stavů. Pro ideální Boseův plyn vypadá vztah mezi energií a hybností
ǫ = p2/2m (tzv. disperzní relace), kde p je hybnost, ǫ energie a m hmotnost
jednotlivého atomu. n-tému excitovanému stavu přiřadíme n fononů o enegii
h̄ω. Fonon je elementární tepelná excitace všech jader v mříži krystalu. Jedná
se o tzv. zvukovou excitaci, protože fonon je zvukové kvantum. Jde tedy
o vlny spojené s kmitáním hustoty ρ kapalného He II. Fonony mají charakter
podélných zvukových vln (v kapalině se ale příčné zvukové vlny nešíří).
Sovětský fyzik L. D. Landau v roce 1947 jako první správně předpověděl

tvar energetického spektra He II (viz. obr. 2.5) a tím objasnil supratekutost.
Takováto závislost energie na hybnosti byla potvrzena řadou experimentů
s rozptylem neutronů v He II. Pro malé energie má disperzní vztah ryze
fononový charakter

ǫ = C1p, (2.12)

kde hodnoty C1 (rychlost zvuku) se pohybují kolem 240 m/s. Při vyšších
excitacích se ale objevuje další minimum, do kterého Landau „umístilÿ nové
elementární excitace, které byly pojmenovány rotony. Tyto excitace hrají
důležitou roli v termodynamice He II a jejich disperzní vztah má tvar

ǫ = ∆+
(p − p0)2

2µr

, (2.13)

kde ∆ (∆/kB = 8, 65 K) je energetická mezera, p0/h̄ = 19, 1 nm−1

a µr = 0, 16 m je efektivní hmotnost rotonu.
Nyní si odvoďme Landauovo kritérium pro supratekutost He II. Mějme

těleso o hmotnosti M, které se pohybuje v He II rychlostí ~Vi. Předpoklá-
dejme, že teplota je dost nízká na to, aby He II tvořila jen supratekutá
složka.
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Pro pohyb tělesa napišme zákony zachování energie a hybnosti

1/2MV 2i = 1/2MV 2f + ǫ(p) , (2.14)

M ~Vi =M ~Vf + ~p , (2.15)

kde indexem i a f označujeme hodnoty veličin před a po generaci kvanta
o hybnosti ~p a energii ǫ(p). Dosazením Vf z druhé rovnice do první dostaneme
výraz

ǫ(p)− ~p ~Vi +
p2

2M
= 0 . (2.16)

Uvažujme M dost velké na to, abychom poslední člen mohli zanedbat
a je-li θ úhel mezi ~p a ~Vi přejde rovnice (2.16) na tvar

ǫ(p) = pVicos θ , (2.17)

jelikož cos θ ≤ 1, mohou excitace vznikat jen tehdy, je-li Vi ≥ ǫ(p)/p. Kri-
tická rychlost je tedy rovna

VL = [ǫ(p)/p]min . (2.18)

Dokud je rychlost Vi malá, nebude na těleso působit žádná síla, pro-
tože jej supratekutá složka bude obtékat bez tření. Když ale jeho rychlost
proudění dosáhne kritické hodnoty Vf , nad kterou mohou vznikat excitace,
předá těleso část své energie He II ve formě tepelných excitací. Na těleso
začne působit třecí síla jako v obyčejné kapalině. Minimální hodnotu ǫ(p)/p
nalezneme z podmínky d(ǫ(p)/p)/dp = 0. Tato podmínka je splněna pro fo-
nony, kde ǫ(p)/p = C1 a také pro rotony, kde (ǫ(p)/p)min = ∆/p0 = 58 m/s
při tlaku nasycených par. Pro ideální Boseův-Einsteinův plyn bychom dostali
VL = 0, což by znamenalo, že již při libovolné nenulové rychlosti vznikají
excitace a tedy supratekutost v takovém plynu není možná.
Experimentální ověření Landauova kritéria supratekutosti bylo prove-

deno se zápornými ionty v He II, protože ionty jsou velice dobrým nástro-
jem pro studium 4He. Kladný náboj polarizuje své okolí a přitažlivé síly
kolem něj zvyšují tlak, který je vyšší než kritický tlak pro přechod do pev-
ného stavu a kladný náboj se „obalíÿ héliem. Záporný ion zase díky Pauliho
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vylučovacímu principu odpuzuje atomy helia ze svého okolí. Tak vzniká ja-
kási bublina o průměru kolem 2 nm, ve které je elektron lokalizován [4]. Její
velikost závisí na teplotě a na tlaku.

2.7 Rovnice dvoukapalinového modelu

Jak jsme již dříve uvedli, je celková hustota He II dána součtem hustot
normální ρn a supratekuté ρs složky

ρ = ρn + ρs , (2.19)

a proudová hustota je dána vztahem

~j = ρn~vn + ρs~vs , (2.20)

kde ~vn a ~vs jsou rychlosti normální a supratekuté složky [5]. Musí být ale
také splněna rovnice kontinuity, kterou zapíšeme ve tvaru

∂ρ

∂t
= −∇~j . (2.21)

Gradient křivky tání na fázovém diagramu 4He je dán Clausius-Clapeyrono-
vou rovnicí

dPm

dT
=
(σkap − σpev)

(Vkap − Vpev)
=
∆σ

∆V
, (2.22)

kde σ značí entropii a Vkap a Vpev objemy kapalné a pevné fáze. ∆σ se
při snižování teloty rychle zmenšuje. Pod teplotou 1 K ji můžeme považovat
pro některé aplikace za nulovou. Supratekutá složka nenese entropii, protože
v základním kvantovém stavu je entropie rovna nule a při teplotách pod 1 K
se její podíl v He II téměř 100 %, jak vidíme z obr. 2.2. Kapalina tedy nemůže
ztrácet entropii při přechodu do pevného stavu a je stabilní až do absolutní
nuly.
Proudění supratekuté složky není disipativní (není to viskózní tekutina)

a je tudíž vratné. Ze vztahu (1.24) vidíme, že disipace energie je úměrná
druhé mocnině gradientu normální složky, a proto jí pro malé rychlosti mů-
žeme zanedbat a také pohyb normální složky brát jako termodynamicky
vratný.
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Jestliže se entropie systému zachovává, lze napsat rovnici kontinuity pro
hustotu entropie ρσ jako

∂(ρσ)

∂t
= −∇ (ρσvn) . (2.23)

Pro He II lze odvodit Navier-Stokesovu rovnici ve tvaru

ρs

[

∂ ~vs

∂t
+ (~vs∇) vs

]

+ ρn

[

∂ ~vn

∂t
+ ( ~vn∇) vn

]

= −∇P + µ∇2 ~vn . (2.24)

Z této rovnice snadno vyčteme, že vnější gradient tlaku může zapříči-
nit pohyb jedné nebo obou složek a že proudící kapalina „cítíÿ odpor díky
nenulové viskozitě normální složky.
Z uvedených rovnic lze například odvodit tzv. Landauův vztah platný

pro fontánový jev

∆P/∆T = ρσ , (2.25)

odkud je zřejmé, že gradient tlaku vyvolá teplotní gradient a naopak.

2.8 Rotace 4He

V této kapitole se dozvíme něco o vzniku kvantových vírů a Feynmanově
kritické rychlosti. Máme-li rotující nádobu naplněnou He II, je normální
složka díky své nenulové viskozitě unášena pohybujícími se stěnami rych-
lostí ~vn = ~Ω × ~r, kde Ω je úhlová rychlost nádoby a r její poloměr [7].
Samozřejmě platí, že rot ~vn = 2~Ω (z hydrodynamiky tekutin). Podle Lan-
daua by se supratekutá složka měla účastnit rotace až po překročení kritické
rychlosti VL = 58m/s [5], ale tato předpovězená hodnota byla velmi vysoká.
Různými experimenty byla naměřena její hodnota o dva řády nižší. Tento
nesouhlas byl vysvětlen pomocí existence vírových vláken vznikajících v ro-
tující nebo rychle proudící kapalině. Poprvé se o vírových vláknech zmínil
fyzik L. Onsager (1944) a později (1955) jeho teorii rozpracoval R. P. Fey-
nman, který ji pak aplikoval na helium [4].
Podmínka potenciálního proudění platí jen pro jednoduše souvislé ob-

lasti [5]. Když je rot ~vs 6= 0, pak se v kapalině vyskytují víry.

24



Definujme cirkulaci rychlosti ~vs jako integrál po uzavřené křivce L

κ =
∮

~vsd~l =
h̄

m

∮

∇Sd~l = 2πh̄n/m = hn/m , (2.26)

kde n = 0, 1, 2 . . . a ~vs jsme vyjádřili z rovnice (2.9) [4].

Kvantum cirkulace je

κ0 = h/m = 2π.1, 5.10−8m2.s−1 ∼= 9, 97.10−8m2.s−1 . (2.27)

Protože při r → 0 velikost rychlosti |~vs| → ∞ vyskytuje se v jádře víru
pouze normální složka. Jádro má velikost danou koherenční délkou (kohe-
renční oblast=minimální oblast, v níž se projevují supratekuté vlastnosti),
která je pro He II řádově 0, 1 nm. V rotujícím supratekutém héliu jsou víry
s cirkulací κ0 uspořádány do pravidelné hexagonální mřížky, protože je to
z energetického hlediska pro kapalinu nejvýhodnější [5].
Je-li úhlová rychlost rotace Ω < Ωp, kde Ωp je Feynmanova kritická

úhlová rychlost pro tvorbu vírů, pak Landauova teorie plně popisuje chování
He II [4]. Ale při Ω > Ωp dochází k tvorbě vírů a zde již musíme pracovat
s Feynmanovým popisem. Pro tvorbu vírů v tenkých kapilárách odvodil
Feynman hodnotu kritické úhlové rychlosti

Ωp =
h̄

mR2
ln
(

R

a

)

, (2.28)

kde R je poloměr kapiláry a a vzdálenost mezi atomy helia (0, 4 nm) [7].
Teoreticky vypočítané hodnoty z rovnice (2.28) dávají mnohem lepší souhlas
než výsledky Landauovy teorie, ale přesto se od experimentálních hodnot asi
o řád liší.
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Kapitola 3

Křemenný krystal v 4He

3.1 Vibrující křemenný krystal

Vibrující křemenný krystal, též křemenná vidlička (viz. obr. 3.2), je pie-
zoelektrický oscilátor používaný převážně jako frekvenční standard v hodin-
kách [8]. Jeho rezonanční frekvence je při pokojové teplotě 215 Hz = 32768 Hz.
Křemenné vidličky se dodávají ve vakuově uzavřených obalech z kovu. Jejich
používání v experimentech s sebou přináší mnohé výhody. Mezi hlavní před-
nosti patří jejich dobrá dostupnost, snadné používání a instalace, vyhovující
velikost a cena (jedna vidlička stojí kolem 10 Kč) a hlavně se jedná o vysoce
citlivé senzory fyzikálních vlastností tekutiny, ve které jsou ponořeny [9].
Při experimentech odstraňujme pouze podstavu válcového obalu nebo

měříme vidličkou zcela odkrytou.
Vidlička samozřejmě není jediným objektem, kterým lze zkoumat vlast-

nosti proudění hélia. Dalšími oscilároty, které se využívají při měřeních jsou
vibrující mřížka, vibrující drátky (viz. obr. 3.1) nebo oscilující koule.
Při nízkých teplotách se vidlička chová jako harmonický oscilátor a lze

proto k její charakterizaci mechanických a elektrických vlastností použít stej-
ných vztahů jako pro klasický jednodimenzionální oscilátor.
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Obrázek 3.1: Vibrující drát.

1 mm

Obrázek 3.2: Mikroskopický pohled na křemennou vidličku.

3.2 Mechanické vlastnosti vibrující vidličky

Rovnice pohybu vidličky v jednorozměrném přiblížení je

d2x

dt2
+ γ

dx

dt
+

k

m
x =

F

m
, (3.1)

kde F = F0 cos(ωt) je budící harmonická síla s amplitudou F0, m je efek-
tivní hmotnost, k konstanta tuhosti, γdx/dt třecí síla a γ koeficient tření.
Efektivní hmota a koeficient tření závisí na látce, která obklopuje vidličku.
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Řešení této diferenciální rovnice je

x(t) = xa(ω)sin(ωt) + xdcos(ωt) , (3.2)

xa a xd značí absorpci a disperzi.
Pro rezonanční frekvenci platí vztah

ω0 =

√

k

m
. (3.3)

Zavedeme také faktor kvality Q

Q =
ω0
γ

, (3.4)

jako poměr rezonanční frekvence a pološířky rezonanční křivky ∆ω = γ.
Vidlička má rozměry jedné nožičky: délku L, šířku W a tloušťku T.

Známe-li elastický modul E křemíku, E = 7, 87.1010 N/m2, je konstanta
tuhosti dána jako

k =
E

4
W
(

T

L

)3

, (3.5)

a efektivní hmota jedné nožičky ve vakuu je mvac = 0.24267ρqLWT , kde ρq

je hustota křemíku, která je rovna ρq = 2659 kg/m3.
Při experimentech používáme vidličky s hodnotami L = 3.12 mm,

W = 0.352 mm, T = 0.402 mm tzv. „malé vidličkyÿ a L = 3.654 mm,
W = 0.608 mm, T = 0.455 mm tzv. „velké vidličkyÿ. Pro hodnoty „malé
vidličkyÿ nám vyjde velikost k = 1.48.104 N/m a mvac = 2, 85.10−7 kg. Od-
tud dostáváme velikost f0 = ω0/2π = 32629 Hz, která je ale asi o 11 % větší
než udávaná hodnota výrobcem, což je způsobeno rozdílem geometrií mezi
reálnou vidličkou a modelem. Při pokojové teplotě ve vakuu je typická po-
lošířka absorpční křivky ∆f ≈ 1, 2 Hz, což dává hodnotu pro faktor kvality
Q = f0/∆f ≈ 2, 7.104. Při pokojové teplotě ve vzduchu pološířka vzroste na
hodnotu kolem ∆f ≈ 4, 3 Hz.

3.3 Elektrické vlastnosti vibrující vidličky

Vidlička je při experimentech excitováná pomocí harmonického napětí
U = U0 cos(ωt) [9]. Signál z vidličky, který měříme, je proud I vznika-
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Obrázek 3.3: Závislost ∆f na prostředí - vakuum, kapalina.

jící díky piezoelektrickému jevu. Napětí, jež vzniká díky výchylce vidličky,
indukuje proud, který je lineárně závislý na první derivaci jejího prohnutí,
čili rychlosti

I(t) = a
dx(t)

dt
, (3.6)

kde a je konstanta, jejíž toeretická hodmnota je dána vztahem

a = 3d11E(TW/L) , (3.7)

kde d11 = 2, 31.10−12 m/V je podélný piezoelektrický modul křemíku. Pro
vidličku je hodnota a = 2, 47.10−5 C/m. V experimentu však k dosažení
lepší přesnosti provádíme kalibraci pomocí srovnání proudu z vidličky s od-
povídajícím náhradním RCL obvodem,
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proto lze napsat pro měřený proud z vidličky rovnici

d2I

dt2
+

R

L

dI

dt
+

I

LC
=
1

L

dU

dt
. (3.8)

Jak můžeme vidět z rovnic (3.1) a (3.8), (ω0)2 = 1/(LC), γ = R/L
a z následujících rovnic vyplývá vztah 1/L = (F0/U0)a/m.
Z toho, že energetické ztráty při rezonanci musí být pro obě rovnice

(3.1) a (3.8) stejné (jelikož nahlížíme na jednu věc dvěma způsoby), tak
se U2

0
/(2R) rovná 2F 2

0
/(2mγ). Odtud vyjádříme vztahy mezi konstantou

a a mechanickými či elektrickými vlastnostmi vidličky.

F0 = (a/2)U0 , (3.9)

R = 2mγ/a2 , (3.10)

L = 2m/a2 , (3.11)

C = a2/(2k) . (3.12)

Konstantu a vyjádříme z rovnice (3.10)

a =

√

2m∆ω

R
. (3.13)

Pro vakuum dostaneme hodnotu a = 8, 13.10−6 C/m.
Při námi prováděných experimentech jsou absorpční Ia(ω) a disperzní

Id(ω) složky proudu měřeny odděleně. Jejich teoretické závislosti jsou

Ia =
a2U0
2

mγω2

(mγω)2 + (mω2 − k)2)
=

I0(∆ω)2ω2

(δω)2ω2 + (ω2 − ω20)2
, (3.14)

Id =
a2U0
2

ω(mω2 − k)

(mγω)2 + (mω2 − k)2)
=

I0∆ωω(ω2 − ω2
0
)

(δω)2ω2 + (ω2 − ω20)2
. (3.15)
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3.4 Vidlička jako detektor

Při oscilacích určitého tělesa ponořeného ve viskózní kapalině dochází k tomu,
že vrstvička kapaliny přímo u tělesa se pohybuje s ním (maximální proudění)
a se zvyšující se vzdáleností se proudění zmenšuje až na nulu [9]. Hloubku
vniku (jde o charakteristickou vzdálenost, na níž rychlost proudění klesne
e-krát) vypočítáme jako

δ =

√

2ν

ω
=
√

2ηρω , (3.16)

kde ω je úhlová frekvence osilací a ν a ω a kinematická viskozita.
Během pohybu tělesa tekutinou na něj působí síla, jež je úměrná jeho

rychlosti v a zrychlení v̇ výrazem

F = bv + m̃v̇ , (3.17)

kde m̃ je hodnota přidané hmotnosti.
Přesné určení b a m̃ vede k plnému popisu proudění okolo kmitajícího

tělesa. Existují dva limitní případy proudění

1. l ≪ δ a ωx0l/ν ≪ 1: v tomto případě mluvíme o ustáleném proudění,
kde l je charakteristický rozměr vidličky,

2. l ≫ δ a l ≫ x0: a v tomto případě jde o potenciální proudění. Do
tohoto případu spadá také proudění kolem vibrující vidličky v 4He.

Kinematická viskozita normálního hélia 4He je ν4 ≈ 2.10−4 cm2/s, jeho
hloubka vniku δ4 ≈ 0, 4 µm tedy mnohem menší než l ≈ 400 µm. Pro případ
(2) máme b vyjádřeno vztahem

b =
√

ρηω

2
CS , (3.18)

kde S je povrch tělesa a C je konstanta závisející na geometrii tělesa (pro
kouli C = 3/2, pro nekonečně douhý válec C = 2).
Pro zvýšení hmotnost máme vztah

m̃ = βρV +BρSδ , (3.19)

kde β a B jsou opět geometricky závislé koeficinety (např. pro kouli β = 1/2
a B = 3/4), ρV je hmotnost kapaliny stejného objemu jako je objem tělesa
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a Sδ se vztahuje na tu vrstvu kapaliny přímo u tělesa, která se pohybuje
společně s ním.
Díky zvýšené hmotnosti dochází ke změně v rezonanční frekvenci a tím

pádem i v pološířce rezonanční křívky.

ω2
0
= ω2

0
(mvac/m) , (3.20)

γ = γvac(mvac/m) + b/m , (3.21)

kde m = mvac + m̃ je efektivní hmota oscilujícího tělesa v tekutině.
Zvýšení hmotnosti m̃ lze také vyjádřit vztahem

m̃ = mvac
ρ

ρq

[β +Bδ(S/V )] . (3.22)

Zanedbáním pološířky rezonanční křivky ve vakuu (její hodnota při níz-
kých teplotách je jen 0, 05 Hz [8]) dostáváme závislost rezonanční frekvence
vidličky s hustotou ρf a závislost pološířky absorpční křivky na hustotě ka-
paliny ρ a viskozitě η

(

f0vac

f0

)2

= 1 +
ρ

ρf

(

β +B
S

V

√

η

πρ0

)

, (3.23)

∆f =
1

2

√

ρηf0
π

CS
(f0/f0vac)2

mvac

, (3.24)

kde V = TWL, S = 2(T +W )L a mvac = ρfV [9].

Předcházející dvě rovnice můžeme použít k experimentálnímu určení
hydrodynamických parametrů vidličky, známe-li hustotu ρ a viskozitu η.
Určíme-li jednou parametry B, β a C, vidlička může sloužit k detekci zá-
vislosti ρ(P, T ) a η(P, T ) pro další tekutiny. Naše měření ale ukázala, že
se parametry mění od jedné vidličky ke druhé, a proto je nutné, abychom
prováděli kalibraci každé vidličky.
Měření ∆f je obzvláště užitečné, protože, jak z (3.24) můžeme vidět,

závisí pouze na jednom parametru, který je nutný kalibrovat. Rovnici (3.23)
lze také převést na rovnici s jedním kalibračním parametrem, protože faktor,
který dělí parametr B je velice malý, lze tento člen zanedbat, a tak zůstává
pouze parametr β.
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Kapitola 4

Experiment a výsledky měření

4.1 Uspořádání experimentu

Celkové schéma experimentu, se kterým byly zde publikované výsledky na-
měřeny, můžeme vidět na obr. 4.2.
Z generátoru přivádíme na vidličku střídavé napětí. Vidlička je umís-

těna ve skleněném kryostatu. Abychom během experimentu nebyli odkázáni
pouze na jednu teplotu, při které můžeme provádět experiment, používáme
vývěvu, kterou podle potřeby odčerpáváme páry nad kapalinou, ve které je
vidlička umístěna. Vidličku můžeme v prvním přibližení chápat jako kon-
denzátor a celý obvod jako sériový RC-obvod. Signál z vidličky vedeme poté
do fázově citlivého zesilovače (lock-inu). Do zesilovače přichází také signál
z vidličky, který má fázový posuv ϕ1 oproti referenčnímu signálu z generá-
toru. Zesilovač oba dva signály vzájemně porovná a výsledek můžeme vidět
na obrazovce počítače ve formě grafů a dat. Zesilovač dokáže měřit současně
absorpci (Ia), disperzi (Ib) nebo celkový signál R (R =

√

I2a + I2b ) a fázový
posuv φ. Z naměřené absorpční křivky vyhodnocujeme ∆f, f0, I0 při správně
nastavené fázi mezi referenčním signálem z generátoru a signálem z vidličky.
Samotný zesilovač pracuje ale na malém proudovém rozsahu, což nevyho-
vuje našemu měření, a proto před něj přidáváme pomocný odpor o hodnotě
R = 1kΩ a měříme v napěťovém módu.
Při měření jsme vidličku do hélia neumisťovali samotnou, ale obvykle

zabudovanou v tlakové cele (obr.č. 4.1), kterou jsme poté zasunuli ke dnu
skleněného kryostatu. Vidličku dáváme do tlakové cely z více příčin - aby
se na vidličce nemohly usazovat nečistoty, aby nedocházelo k nechtěnému
sekundárnímu proudění kolem vidličky a další důležitou věcí je to, že mů-
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Obrázek 4.1: Tlaková cela.

Obrázek 4.2: Schéma obvodu zapojení našeho experimentu
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žeme v kryostatu bez obtíží měnit tlak a provádět tak měření pro velký
rozsah viskozit od plynného po kapalné helium- až 200krát (protože visko-
zita helia závisí na tlaku a teplotě). Na tlakovou celu jsme před umístěním
do kryostatu ještě přidali odporový teploměr, abychom v průběhu experi-
mentu mohli sledovat teplotu hélia í poté určit další vlastnosti a chování
kapaliny, a elektrické vodiče, kterými do vidličky přivádíme proud.
Velice důležitou věcí je, aby tekuté helium, které je do tlakové cely přivá-
děno, bylo „čistéÿ. Technické helium obsahuje různé nečistoty, které by se na
vidličce mohly zachytit a způsobily by změny v naměřených výsledcích, což
by vedlo k nesprávně vyvozeným hodnotám. Proto do tlakové cely proudí
helium přes aktivní uhlí a sintr, kde se nečistoty zachytí.

4.2 Kryostat

Kryostat, který používáme při měření, je skleněný lázňový kryostat. Skládá
se ze dvou částí - vnitřního a vnějího kryostatu. Vnitřní kryostat záléváme
heliem. Zvenku jej obklopuje lázeň kapalného dusíku. Následkem toho se
značně sníží spotřeba kapalného helia. Heliové páry jsou z kryostatu odsá-
vány vývěvou a odváděny potrubím.
Je nežádoucí, aby dovnitř kryostau přicházelo teplo, a to v jakékoli formě,

proto musíme tento jev co nejvíce potlačit.

1. Oba dva kryostaty tedy mají dvojité stěny, mezi kterými je vysoké
vakuum, aby se zamezilo vniku tepla vedením (jedná se o princip De-
warovy nádoby).

2. Sklo, ze kterého je kryostat vyroben, musí odolat velmi nízkým teplo-
tám a teplotním výkyvům.

3. Je nutné používat speciální koaxiální vodiče s malou tepelnou vodi-
vostí.

4. Vodiče, které vedou k teploměru musí mít malý průřez, protože čím
menší průřez tím menší teplo je do kryostatu přiváděno. My používáme
vodiče o průměru φ = 0, 06 mm.

5. Dalším velkým přívodem tepla je záření (∼ (T 4
1
−T 4

2
)), proto je uvnitř

vakuově těsných stěn obyčejných kryostatů umístěna superizolace, která
brání tepelnému přítoku dovnitř. V našem kryostatu je ale tato izolace
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Obrázek 4.3: Pohled na kryostat.

nahrazena postříbřením vnitřních ploch dvojitých stěn. To velmi dobře
odráží vnější záření.

6. Je žádoucí zamezit možným vibracím kryostatu, protože ty se také
přeměňují na teplo.

7. Musíme měřit s malými proudy, jelikož Jouleovo teplo ∼ I2.
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Obrázek 4.4: Absorpce a disperze vidličky ve vakuu při teplotě 25 ◦C.

4.3 Výsledky měření

Graf 4.4 zobrazuje frekvenční závislost absorpční a disperzní složky proudu
„velkéÿ vidličky (viz. str. 27), jejíž kovový obal byl zbaven „víčkaÿ. Měření
probíhalo při teplotě 25 ◦C. Je patrné, že hodnoty absoprce nabývají maxi-
málních hodnot při rezonanci a poté opět klesají (mají Lorentzovský tvar),
kdežto disperze roste, klesá do záporných hodnot a poté se asymptoticky při-
bližuje k nule. Nulová hodnota disperze nastává v maximu absorpce. Toto
chování je patrné z rovnic (3.14), (3.15), které byly uvedeny v předcházející
kapitole.
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Obrázek 4.5: Závislost ∆f a f0 na teplotě v laminárním režimu.

Červené body v grafu 4.5 značí závislost pološířky frekvence na teplotě.
Je patrné, že při snižování teploty k λ-bodu se prakticky mění jen málo,
ale po jeho překročení velice rychle klesne. Zde totiž nastává přechod do
supratekutého stavu. Teoretický fit naměřených dat ∆f (podle rovnice 3.24)
zobrazuje černá křivka. Ta vychází z předpokladu platnosti dvousložkového
modelu a neinterakce normální a supravodivé složky. Veškeré zde zobrazené
hodnoty, se týkají laminárního režimu.
Frekvence f0 přibližně lineárně klesá až k teplotě Tλ a poté se mírně

zvyšuje. Tuto závilost popisuje rovnice (3.23). Měření bylo prováděno za
tlaku nasycených par.
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Obrázek 4.6: Závislost proudu vidličky na její frekvenci.

Graf 4.6 ukazuje, jak se mění proud vyvolaný vidličkou v závislosti na její
frekvenci, kde hodnoty u křivek značí excitační napětí v mVrms (index rms
je zkratkou pro root mean square a udává efektivní hodnotu dané veličiny -
zde napětí). Je patrné, že se zvyšující se excitací se zvětšuje pološířka křivky
a maximální frekvence se posouvá směrem k nižším hodnotám. Fitujeme-li
křivky při malých napětích Lorentzovskou funkcí (modrá čára), fit se dobře
shoduje s naměřenými hodnotami (jedná se o laminární režim), ale při vyso-
kých budících napětích je oblast maxima fitu (červená čára) mnohem výše
než námi získané hodnoty (turbulentní režim). Při analýze dat získáváme
maximální amplitudu proudu v laminárním režimu z fitu a v turbulentním
režimu je amplituda získaná z naměřených hodnot pro danou rezonanční
křivku.
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Obrázek 4.7: Přechod z laminárního do turbulentnímu proudění.

Přechod z laminárního do turbulentního proudění je dobře patrný na zá-
vislosti proudu I na budícím napětí UD. Proud je lineárně závislý na rych-
losti (viz. rovnice (3.6)), jejíž přepočítané hodnoty můžeme vidět na pravé
ose grafu. Budící napětí se dá stejným způsobem převést na sílu (viz. rovnice
(3.9)), jejíž hodnoty uvádíme na horní ose. V laminární oblasti je závislost
I na UD v logaritmickém měřítku lineární se směrnicí jedna a v turbulentní
oblasti se směrnicí jedna polovina, proto můžeme z grafu 4.7 dobře určit zlo-
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mový bod a tím i kritickou rychlost vidličky, při které dochází k přechodu z
laminárního do turbulentního proudění.
Vložené grafy ukazují naměřenou závislost ∆f a fmax (rezonanční frek-

vence) na proudu. Obě jsou v laminárním režimu konstantní. Růst ∆f a kle-
sání fmax znamenají přechod do turbulentního režimu.
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Obrázek 4.8: Závislost kritické rychlosti na teplotě.

Na grafu 4.8 můžeme vidět, jak závisí kritická rychlost (rychlost, kdy
laminární proudění přechází v turbulentní) na teplotě pod Tλ - se snižující
se teplotou se snižuje i kritická rychlost. Křivky znázorňují hodnoty pro dvě
„maléÿ vidličky A1 a A2 a jednu „velkouÿ B1 (viz. str. 27).
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 Cd SVP, 2.185 K
 Cd SVP, 2.163
 Cd  SVP, 2.144 K A1
 Cd SVP 2.066K A1
 Cd SVP 2.045 K A1
 cd SVP, 1.929 K
 Cd SVP 1.865, A1
 Cd SVP, 1.745 K, A1
 Cd SVP, 1.642 K, A1
 Cd, SVP, 1.579 K A1
 Cd, SVP, 1.506 K, A1
 Cd SVP, 1.47 K, A1
 Cd SVP, 1.306
 Cd SVP, 1.299

vidlicka A1

Obrázek 4.9: Závislost součinitele odporu na rychlosti.

Graf 4.9 ukazuje, jak se mění součinitel odporu Cd (Cd = (2F )/(ρ.A.v2),
kde F je síla, ρ hustota kapaliny, A = W.L - viz. str. 27 - a v je rychlost) na
rychlosti pohybu „maléÿ vidličky A1 (viz. str. 27) pro různé teploty. Prvních
sedm závislotí je při dusíkové teplotě 77.3 K při klesajícím tlaku a zbylé
křivky jsou naměřeny v kapalném heliu, z nichž ty, které jsou zobrazeny
plnou čarou byly měřeny v He I a ostatní v He II. Je vidět, že se zvyšující se
rychlostí součinitel odporu klesá a je konstantní při rychlostech, při kterých
je plně rozvinuta turbulence. Pro křivky v supratekutém héliu je ale při
jeho malých hodnotách vidět jiná závislost. Cd se zde trochu zvýší a poté
opět klesá a všechny křivky si „sedajíÿ na jednu hodnotu. Je to způsobeno
zřejmě tím, že v těchto místech přechází pravděpodobně supratekutá složka
z laminárního odporu prostředí do turbulentního odporu prostředí. Závislosti
v supratekutém heliu jsou měřeny při tlaku nasycených par (SVP) za měnící
se teploty. Na teoretické interpretaci naměřených dat se dále pracuje.

42



Kapitola 5

Závěr

Tato práce popisuje problematiku přechodu od laminárního k turbulentnímu
režimu a samotného turbulentního proudění 4He. Protože až do teploty
2, 17 K (tzv. lambda-teplotou Tλ) se helium chová jako normální kapalina,
zabýváme se na začátku práce úvodem do mechaniky ideálních a vazkých
tekutin.
Pod teplotou Tλ mluvíme o heliu jako o kvantové kapalině. Jejímu teo-

retickému popisu je věnována druhá kapitola. Zde je velmi důležitý fakt, že
v laminárním režimu můžeme její chování popsat pomocí dvousložkového
modelu, který dobře souhlasí s naměřenými daty. V turbulentním režimu
tomu ale tak není. Hodnoty, které jsme získali z experimentálních měření,
se výrazně odlišují od předpovědi této teorie, jak například ukazuje graf 4.9.
Křivky supratekutého helia zde při velkých rychlostech tvoří nečekaný ob-
louk. Předpokládáme, že to lze vysvětlit tím, že v prvním minimu přechází
do turbulentního režimu jen supratekutá složka a ve druhém normální.
Na teoretickém objasnění tohoto jevu se stále pracuje a otázka jeho

vzniku a průběhu zůstává nadále neobjasněna.
V průběhu práce v laboratoři nízkých teplot jsem se seznámila s proble-

matikou úspořádání experimentu, jeho měření, zpracování a interpretací vý-
sledných dat. Naučila jsem se pracovat s kapalným dusíkem a heliem a opa-
trnosti při manipulaci s aparaturou.
Zde uvedená data jsou jen částí širšího projektu, kterým se zabývá Spo-

lečná laboratoř nízkých teplot. Výsledky, ke kterým se během projektu do-
spělo, byly již publikovány ve významných vědeckých časopisech (např. Phy-
sical Review, Journal of Low Temperature Physics) a na konferencích kona-
ných po celém světě (v Japonsku, České republice, Anglii, Itálii. . . ).
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