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Optiskie mērījumi
Šajā eksperimentā tiks mērītas paraugu optiskās īpašības ar augstāko iespējamo precizitāti, kādu iespē-
jams iegūt, izmantojot piešķirtos darba piederumus.

Norādījums: zem galda novietotas divas lielas ūdens pudeles, kas būs nepieciešamas otrajā eksperimen-
tālās kārtas uzdevumā - nedzeriet no tām.

A daļā tiks izmantots divas atšķirīgas metodes caurspīdīga diska refrakcijas koeficienta novērtēšanai.
Pirmā metode ir klasiskā, bet otrā ir oriģināla, ļaujot iegūt augstāku precizitāti.

B daļā tiks mērīta attiecība starp lāzera viļņa garumu 𝜆 un difrakcijas režģa konstanti 𝑑 (attālums starp
divām secīgām difrakcijas režģa spraugām), tiecoties pēc maksimālās iespējamās precizitātes.

C daļā tiks mērīts refrakcijas koeficients trijstūra prizmai, atkal tiecoties pēc maksimālās iespējamās pre-
cizitātes.

Uzdevuma nolūkiem olimpiādes norises telpa tiks aptumšota 100minūšu garumā, sākot ar 20minūti
kopš eksperimentālās kārtas sākuma (vari izmantot galda lampu, ja tā ir nepieciešama). Pirmā eksperi-
mentālā uzdevuma A daļu parocīgāk ir veikt tumsā, taču lielāko daļu ar to saistīto mērījumu ir iespējams
izdarīt arī gaismā.

Tu vari izmantot sava nodalījuma sienas kā ekrānu, kā arī vari līmēt līmlenti pie tām.

Šajā uzdevumā par gaismas avotu tiks izmantots diožu lāzers.

Lāzera lietošanas drošības instrukcija:

• NEKAD neskaties tieši iekšā lāzera starā!

• Visās uzdevuma daļās lāzera stars ir horizontāls. Veicot lāzera stara pozīcijas mērījumus plaknē,
pārliecinies, ka Tava galva VIENMĒR ir virs lāzera līmeņa.

• Netēmē lāzera staru ārpus sava nodalījuma sienām.

• Kad neveic mērījumus, izslēdz lāzeru, izmantojot tam paredzēto slēdzi.

Piederumu saraksts

Eksperimenta piederumi (1-9) tiek izmantoti visās uzdevuma daļās, bet piederumi (10-12) tiek izmantoti
tikai atsevišķās uzdevuma daļās. Ņemiet vērā, ka tev ir dotas vairākas optiskās komponentes - neaiztiec
to vertikālās plaknes, lai nesasmērētu.

1. Lineāls (60cm).

2. Sarkans slīdnis, kuru iespējams pārvietot pa lineālu.

3. Lāzers, kas piestiprināts uz slīdņa. Lāzeri ir iespējams novietot divos atšķirīgos augstumos: zemajā
uzstādījumā 3A (paredzēts uzdevuma A daļai) un augstajā uzstādījumā 3B (paredzēts uzdevuma B
un C daļām). Ieslēgšanai un izslēgšanai paredzētais slēdzis attēlā apzīmēts ar 3C.

4. Lāzeri ir iespējams rotēt gar vertikālo un horizontālo asi. To var nofiksēt pēc rotācijas ap vertikālo
asi veic ar skrūvi 4A, bet pēc rotācijas ap horizontālo asi – ar skrūvi 4B. Smalkākai lāzera orientē-
šanai izmanto mazo metāla stienīti 4C. Lai mainītu augstuma uzstādījumu lāzerim, pagriez to par
180 grādiem aiz stienīša 4C. Tā kā lāzera polarizācija jau iepriekš ir iestatīta atbilstoši uzdevuma
vajadzībām, tu nedrīksti veikt paša lāzera rotāciju ap stara asi.

5. Ekrāns: tu drīksti izmantot nodalījuma sienas kā ekrānu, un paļauties uz to, ka tās ir savstarpēji
perpendikulāras.

6. Līmlentes rullis, ar ko piestiprināt piederumus pie galda.

7. Lokana mērlente (3m).
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8. Komplekts ar plastmasas lineāliem.

9. Galda lampa.

10. Apaļš caurspīdīgs disks ar diametru 20.00 cm, kurš ir piestiprināts pie leņķmēra. Gan leņķmērs,
gan disks pielīmēts pie koka pamatnes (paredzēts A daļai). Noņem nost 4 mazos kubiņus no koka
pamatnes (paredzēti, lai glabājot komplektu, netraumētu plastmasas disku)

11. Pergamentpapīrs, kuru var zmantot kā caurspīdīgu ekrānu, stara izeja punkta mērīšanai. Mērīju-
ma brīdī īslaicīgi piespied to ar roku pie diska malas, tādējādi izvairoties no nopulēto diska malu
nosmērēšanas. Stara izejas punktu var izmērīt precīzāk, izmantojot iepriekš uzvilktu taisnu līniju uz
papīra kā tas parādīts attēlā (11).

12. Maza koka pamatne (12A) un cilindrisks turētājs (12B), kuru iespējams rotēt ap vertikālo asi. Tas
paredzēts, lai iestiprinātu difrakcijas režģi (12C) vai trijstūra prizmu (12D).
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A daļa: Diska refrakcijas koeficienta noteikšana (5.5 punkti)
Šajā daļā tiks mērīts caurspīdīga diska refrakcijas koeficients, sekojot līdzi lāzera stara refrakcijai un at-
starošanai diska iekšpusē.

Shematisks eksperimenta attēlojums

 

 

Apzīmējumi:

𝛼 Stara krišanas leņķis pret disku
2 Δ𝛼 Leņķiskā izkliede stara krišanas leņķim (krišanas leņķa 𝛼 vērtību diapazona platums)
𝛽 Laušanas leņķis diska iekšpusē
𝛾 = 180∘ − 2𝛽
𝑛 Diska materiāla refrakcijas koeficients
𝑁 Skaits, cik reižu stars saskaras ar diska malu pirms iznākšanas ārā no diska (shematiskajā

eksperimenta attēlojumā 𝑁 = 3)
𝛿 Leņķis starp ienākošajam staram pretējo virzienu un iznākošo staru, kas mērīts pulksteņ-

rādītāja virzienā (shematiskajā eksperimenta attēlojumā leņķis 𝛿 atzīmēts gadījumam, kad
𝑁 = 3)

2 Δ𝛿 Leņķa 𝛿 leņķiskā izkliede

Var pierādīt, ka leņķus 𝛼, 𝛽 un 𝛿 savā starpā saista sakarība:

𝛿 = 2𝛼 + (𝑁 − 1)(180∘ − 2𝛽) . (1)

(Tev šis vienādojums nav jāizrisina.)

Ar līmlentu piestiprini lineālu pie galda, lai kontrolētu krītošo lāzera staru, un noregulē lāzeru tā, lai viegli
varētu mērīt krišanas leņķi. Pēc tam ar līmlenti pielīmē koka pamatnes (uz kuras atrodas disks) brīvos
stūrus pie galda. Ar metāla stienīti (4C) noregulē nepieciešamo slīpumu. Lāzers var tikt iestatīts divos
dažādos augstumos: zemajā stāvoklī A daļā un augstajā stāvoklī, kas paredzēts B un C daļām. Lāzers
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jau iepriekš ir ticis iestatīts tā, lai krītošajam staram būtu S polarizācija (polarizācija, kurai atstarošanās ir
lielāka). Nemaini lāzera polarizāciju krītošajam staram (nemaini iestiprinātā lāzera pagriziena leņķi ap
stara asi)!

A.1 Uzzīmē sava eksperimenta skici, parādot lineālu ar slīdni, disku, kā arī lāzera
stara ceļu. Atzīmē krišanas leņķi 𝛼.
Veic vairākus mērījumus leņķu robežās 15∘ ≤ 𝛼 ≤ 75∘ un pieraksti 𝛼,Δ𝛼, 𝛿, Δ𝛿
tabulā 1.
Ņem vērā, ka, nosakot 𝛿, ērtāk ir mērīt 𝛿/2 tieši uz diska.

1.0pt

A.2 Lietojot iepriekšējā solī iegūtos mērījumus, uzzīmē atbilstošu grafiku no kura
pēc tam ir iespējams iegūt refrakcijas koeficientu 𝑛 un tā kļūdu Δ𝑛. Ja ir nepie-
ciešams aprēķināt papildu lielumus, izmanto tukšās kolonnas tabulā 1. Iegūsti
𝑛 un Δ𝑛.

1.0pt

A.3 Izmantojot mērījumus, kas ir iegūti A.1 daļā, uzzīmē grafiku 𝛿 atkarībai no 𝛼. Ar
kļūdu intervālu nogriežņiem katram izmērītajam punktam atzīmē grafikāΔ𝛿 un
Δ𝛼. Veic papildu mērījumus, lai precīzi noteiktu minimālo 𝛿 un tam atbilstošo
𝛼. Apzīmē šīs vērtības 𝛿𝑚𝑖𝑛 un 𝛼𝑚𝑖𝑛.
Lai pēc iespējas precīzāk noteiktu minimuma punktu, izmanto savas darba vie-
tas nodalījuma sienas no diska izejošajam staram.

0.5pt

Otrā metode refrakcijas koeficienta noteikšanai.

Šajā uzdevuma daļā tev būs jāizstrādā alternatīva metode īpaši precīzu rezultātu iegūšanai. Lai arī jopro-
jām tev katrs mērījums jāveic ar augstāko iespējamo precizitāti, šajā daļā nav jānovērtē kļūdas. Tomēr
tev ir precīzi jāapraksta sava metode, pierakstot visus vienādojumus, kas tiek izmantoti rezultātu aprēķi-
nāšanai. Pieraksti tos atbilžu lapās.

A.4 Ņemot vērā A.3 daļā iegūtā grafiku formu, izvēlies optimālo leņķi, kurā veiktmē-
rījumus refrakcijas koeficienta noteikšanai. Uzraksti vienādojumu, ko izmantot,
lai aprēķinātu refrakcijas koeficientu saskaņā ar tevis izvēlēto metodi.

0.7pt

A.5 Veic nepieciešamosmērījumus, lai ar augstu precizitāti varētu aprēķināt refrak-
cijas koeficientu, izmantojot A.4 daļā izstrādāto metodi gadījumam, kad 𝑁 = 3.

• Uzzīmē disku un staru gaitu, kā arī atzīmē attēlā lielumus, kuri tika izmērīti
• Pieraksti visus veiktos mērījumus
• Veic mērījumu analīzi, lai aprēķinātu diska refrakcijas koeficientu 𝑛 ar
augstāko iespējamo precizitāti. Vari izmantot papildu piešķirtāsmilimetru
papīra lapas, ja nepieciešams (attālums papīra starp līnijām nav precīzi 1
mm)

0.8pt
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A.6 Atkārto iepriekšējā uzdevuma daļā veikto procesu gadījumiem, kad 𝑁 = 4 un
𝑁 = 5 (nav nepieciešams zīmēt eksperimenta skici un staru gaitu).

• Pieraksti veiktos mērījumus 𝑁 = 4 gadījumā.
• Veic mērījumu analīzi un aprēķini refrakcijas koeficientu 𝑁 = 4 gadījumā,
izmantojot šos mērījumus augstākai iespējamai precizitātei.

• Pieraksti veiktos mērījumus 𝑁 = 5 gadījumā.
• Veic mērījumu analīzi un aprēķini refrakcijas koeficientu 𝑁 = 5 gadījumā,
izmantojot šos mērījumus augstākai iespējamai precizitātei.

• No refrakcijas koeficientiem, kas ir iegūti 𝑁 = 3, 𝑁 = 4 un 𝑁 = 5 gadīju-
mos, aprēķini vidējo refrakcijas koeficienta vērtību ⟨𝑛⟩.

1.5pt

B daļa: Difrakcijas režģa parametri (2.5 punkti)
Šajā uzdevuma daļā tiks mērīta attiecība 𝜆/𝑑, kur 𝜆 ir lāzera viļņa garums un 𝑑 ir difrakcijas režģa kon-
stante (attālums starp divu blakusesošu spraugu centriem). Šajā uzdevuma daļā nav nepieciešams
veikt kļūdu aprēķinus.

Lāzera staram šķērsojot difrakcijas režģi, leņķis 𝜃𝑚 starp krītošo staru un difraģētā stara maksimālās
intensitātes virzienu difrakcijas ainas kārtai 𝑚 apmierina sakarību

𝑑 ⋅ (sin  𝛼 + sin(𝜃𝑚 − 𝛼)) = 𝑚𝜆 (2)

kur

𝑚 difrakcijas ainas kārta
𝛼 krišanas leņķis starp staru un difrakcijas režģi
𝜃𝑚 leņķis starp ienākošā stara virzienu un virzienu, kurā difrakcijai ir maksimums ar kārtu 𝑚
𝑑 režģa konstante – attālums starp divu blakus esošu režģa spraugu centriem

Augstas difrakcijas kārtas ļauj labāk izšķirt viļņu garumu atšķirības. Tāpēc augstu difrakcijas kārtu izman-
tošana ļauj samazināt 𝜆/𝑑 relatīvo kļūdu.
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Atbrīvo skrūvi 4B un nomaini vertikālo augstumu lāzeram, to pagriežot par 180 grādiem ap horizontālo
asi (esi uzmanīgs, lai nesabojātu vadus un kontaktus!). Lāzers jānostiprina stāvoklī, kas attēlots 3B, tas
ļaus veikt uzdevuma B un C daļas. Izmanto metāla stienīti 4C smalkākai lāzera nolīmeņošanai, lai lāzera
augstums atbilst mērījumiem, kas izmanto difrakcijas režģi. Noregulē lāzera staru tā, lai tas krīt strikti
perpendikulāri ekrānam. Ievieto difrakcijas režģi tam paredzētā cilindriskā turētāja (12B) ligzdā. Dif-
rakcijas režģa orientācija ir norādīta ar uzlīmi, kas pielīmēta vienā režģa pusē. Pārliecinies, ka difrakcijas
režģa puse ar uzlīmi ir vērsta pret lāzera staru, kā arī lai tā atrodas režģa augšpusē. Katram režģim ir uni-
kāls identifikators, kas uzrakstīts uz uzlīmes. Pierakstiet tev piešķirtā difrakcijas režģa identifikācijas
numuru atbilstošajā lauciņā (ID) atbilžu lapās!

Šīs uzdevuma daļas veikšanai tev var noderēt ideja, kas ir līdzīga A daļas otrajā metodē izmantotajai.

B.1 • Uzzīmē atbilžu lapā eksperimentālās iekārtas shēmu. Attēlā norādi lāzera
novietojumu uz galda, difrakcijas režģi, staru gaitu, punktus, kuros lāzera
stars trāpa uz ekrāna, kā arī atzīmē visus lielumus, kuru tu esi izmērījis.

• Veic mērījumus difrakcijas kārtai 𝑚 = 1. Pieraksti izmērītās vērtības. No
tām aprēķini 𝜆/𝑑.

• Veic mērījumus difrakcijas kārtai 𝑚 = 2. Pieraksti izmērītās vērtības. No
tām aprēķini 𝜆/𝑑.

0.7pt

B.2 Iegūsti attiecību 𝜆/𝑑, izmantojot augstākas difrakcijas kārtas (𝑚 > 2).
• Uzzīmē atbilžu lapā divas eksperimentālo iekārtu shēmas attiecīgi 𝑚 = 3
un 𝑚 = 4, atsevišķi. Attēlos norādi lāzera novietojumu uz galda, difrakci-
jas režģi, staru gaitu, punktus, kuros lāzera stars trāpa uz ekrāna, kā arī
atzīmē visus lielumus, kuru tu esi izmērījis.

• Veic mērījumus difrakcijas kārtām 𝑚 = 3 un 𝑚 = 4. Pieraksti izmērītās
vērtības. Katrai kārtai 𝑚 aprēķini attiecību 𝜆/𝑑.

1.8pt

C daļa: Refrakcijas koeficienta noteikšana trijstūra prizmai (2.0 punkti)
Dota aptuveni vienādmalu trijstūra prizma. Visas trīs prizmas sānu skaldnes ir plakanas un nopulētas
līdz augstai pakāpei. Prizmas leņķi var atšķirties no 60∘, bet ne vairāk par 0.7∘ . Nav nepieciešams mērīt
prizmas leņķus. Šīs uzdevuma daļas mērķis ir izmērīt prizmu veidojošā materiāla refrakcijas koeficientu.
Lai samazinātu izmērītā refrakcijas koeficienta kļūdu, kas rodas nelielu prizmas leņķu atšķirību no 60∘

dēļ, šīs atšķirības var paņemt vērā, nelielajiem leņķiem izmantojot mazu leņķu tuvinājumu (sin𝑥 ≈ 𝑥,
cos𝑥 ≈ 1, kad 𝑥 ir mērīts radiānos). Šajā uzdevuma daļā Tev ir jāveic kļūdu aprēķins.

Attēlā ir parādīta stara gaita, ejot cauri prizmai.
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Novieto lineālu un slīdni piemērotā vietā uz galda, tā, lai lāzera novietojums ļautu sasniegt maksimālo
iespējamo precizitāti.

Ievieto prizmu cilindriskajā turētājā 12B.

C.1 Simetriskajā gadījumā (sym), kad𝛼1 = 𝛼2, vienādmalu prizmai ir spēkā sakarība:
𝑛 = 2 sin(𝛿sym/2 + 30∘).

• Izdomāmetodi, kas ļauj ar augstāko iespējamo precizitāti noteikt prizmas
refrakcijas koeficientu.

• Atbilžu lapās detalizēti pieraksti metodē izmantotās formulas, kas ļauj ap-
rēķināt refrakcijas koeficientu.

0.4pt

C.2 • Atbilžu lapās pieraksti izmērītos lielumus un to vērtības (ieskaitot kļūdas).
• Aprēķini prizmas refrakcijas koeficientu dotā lāzera starojuma viļņa garu-
mam un aprēķini šī koeficienta kļūdu.

1.6pt


