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Mikroviļņu krāsns fizika
Šajā uzdevumā apskatītamikroviļņu starojuma rašanāsmikroviļņu krāsnī un starojuma izmantošana pār-
tikas uzsildīšanai. Mikroviļņu starojums tiek ģenerēts ierīcē, kuru sauc par magnetronu. Uzdevuma A
daļa apskata magnetrona darbības principus, bet B daļa – mikroviļņu starojuma absorbciju pārtikā.

1. attēls

A daļa: Magnetrona uzbūve un darbība (6,6 punkti)
Magnetrons ir ierīce, kura rada mikroviļņu starojumu: vai nu starojuma impulsus (radara pielietoju-
miem), vai nepārtrauktu starojumu (piemēram, mikroviļņu krāsnī). Magnetronam piemīt pašpastripri-
nošu svārstību režīms. Līdzsprieguma izmantošana magnetronā ātri ierosina šo starojuma režīmu, pēc
kā mikroviļņu starojums tiek izstarots no magnetrona.

Tipisks mikroviļņu krāsns magnetrons sastāv no cieta vara veidota cilindriska katoda ar rādiusu 𝑎, kuram
apkārt ir anods ar iekšējo rādiusu 𝑏. Anodam ir biezas cilindriskas čaulas forma, kurā ir izurbti cilindriski
dobumi. Šos dobumus sauc par rezonatoriem. Viens no rezonatoriem ir savienots ar antenu, kura izsta-
ro enerģiju mikroviļņu starojuma veidā. Antenas daļa tiks ignorēta šajā uzdevumā. Visos magnetrona
dobumos ir vakuums. Mēs apskatīsim tipisku magnetronu ar astoņiem rezonatoriem, kā parādīts 1. (a)
attēlā. Viena rezonatora trīsdimensiju struktūra ir parādīta 1. (b) attēlā. Kā tur ir parādīts, katrs no asto-
ņiem dobumiem uzvedas kā spoles un kondensatora LC rezonators ar darbības frekvenci 𝑓 = 2.45 GHz.
Statisks un viendabīgs magnētiskais lauks tiek pielikts magnetrona garenass virzienā. Zīmējumā 1.(a)
tas ir vērsts ārā no lapas. Papildus, konstants elektriskais spriegums tiek pielikts starp anodu ar pozitīvu
elektrisko potenciālu un katodu ar negatīvu potenciālu. Elektroni, kurus emitē katods un kuri sasniedz
anodu, uzlādējot to, ierosina svārstību režīmu, kurā katriem diviem blakus esošajiem rezonatoriem ir
pretējs elektriskais lādiņš. Rezonatora pašsvārstības pastiprina šo sākotnējo ierosmi.
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Tādējādi tiek radīts laikā mainīgs elektriskais lauks telpā starp katodu un anodu (zilās līnijas 1. (a) attēlā)
ar iepriekšminēto svārstību frekvenci 𝑓 = 2.45 GHz. Šis lauks eksistē papildus statiskajam elektriskajam
laukam, ko izraisa pieliktais konstantais spriegums un kas nav parādīts attēlā. Līdzsvara stāvoklī mainīgā
elektriskā lauka starp anodu un katodu tipiska intensitāte ir aptuveni 1

3 no statiskā elektriskā lauka. Elek-
tronu kustību telpā starp katodu un anodu ietekmē gan statiskā, gan mainīgā lauka daļas. Tā rezultātā
80% no enerģijas, ko elektroni iegūst no statiskā lauka, tiek pārvērsti oscilējošā laukā. Neliela daļa katoda
emitēto elektronu atgriežas katodā un izsit papildus elektronus, vēl vairāk pastiprinot oscilējošo lauku.

Katru rezonatoru var uzskatīt par kondensatora un spoles slēgumu, skatīt 1. (b) attēlu. Kondensatora ka-
pacitāte galvenokārt rodas no rezonatora virsmas plakanajām daļām, bet spoles induktivitāte rodas no
cilindriskās daļas. Pieņemsim, ka rezonatorā esošā elektriskā strāva viendabīgi plūst ļoti tuvu rezonatora
cilindriskā dobuma virsmai un ka šīs strāvas radītā magnētiskā lauka induktivitātes attiecība pret bezga-
līgas spoles induktivitāti ir 0.6. Rezonatora ģeometriju noteicošie izmēri ir doti attēlā 1.(b). Vakuuma
dielektriskā caurlaidība ir 𝜀0 = 8.85 ⋅ 10−12 F

m magnētiskā caurlaidība 𝜇0 = 4𝜋 ⋅ 10−7 H
m .

A.1 Izmantojiet iepriekš minētos datus, lai novērtētu viena rezonatora svārstību
frekvenci 𝑓est (Jūsu rezultāts var atšķirties no faktiskās vērtības 𝑓 = 2.45 GHz.
Visās pārējās šī uzdevuma daļās izmantojiet faktisko frekvences vērtību.).
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Turpmākais A.2. uzdevums neattiecas uz pašu magnetronu, bet palīdz saprast tā aprakstam nepiecie-
šamo fiziku. Apskatiet elektronu, kas kustas vakuumā viendabīga elektriskā lauka un viendabīga mag-
nētiskā lauka ietekmē. Elektriskais lauks ir vērsts pretēji 𝑦 ass virzienam, ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸 = −𝐸0 ̂𝑦, un magnētiskais
lauks ir vērsts 𝑧 ass virzienā, ⃗⃗⃗ ⃗⃗𝐵 = 𝐵0 ̂𝑧 (𝐸0 un 𝐵0 ir pozitīvi. Ar ̂𝑥, ̂𝑦, ̂𝑧 tiek apzīmēti vienības vektori, kas
ir vērsti koordinātu asu virzienos). Apzīmēsim elektrona momentāno ātrumu laikā 𝑡 ar �⃗�(𝑡). Elektrona
dreifa ātrums ⃗⃗ ⃗⃗𝑢𝐷 tiek definēts kā elektrona vidējais ātrums. Ar 𝑚 tiek apzīmēta elektrona masa un ar −𝑒
tiek apzīmēts elektrona lādiņš.

A.2 Atrodiet dreifa ātrumu ⃗⃗ ⃗⃗𝑢𝐷 divos speciālos gadījumos zemāk. Atbilžu lapā uz-
zīmējiet elektrona trajektoriju laboratorijas atskaites sistēmā laika intervālam
0 < 𝑡 < 4𝜋𝑚

𝑒𝐵0
gadījumā:

1. ja laika momentā 𝑡 = 0 elektrona momentānais ātrums ir ⃗⃗ ⃗⃗𝑢(0) =
(3𝐸0/𝐵0) ̂𝑥,

2. ja laika momentā 𝑡 = 0 elektrona momentānais ātrums ir ⃗⃗ ⃗⃗𝑢(0) =
−(3𝐸0/𝐵0) ̂𝑥.
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Atgriezīsimies pie magnetrona apraksta. Attālums starp katodu un anodu ir 15 mm. Pieņemsim, ka ie-
priekš minētās statiskā lauka enerģijas pārvēršanās oscilējošā lauka enerģijā dēļ katra elektrona maksi-
mālā kinētiskā enerģija nepārsniedz 𝐾max = 800 eV. Statiskā magnētiskā lauka magnētiskā indukcija ir
𝐵0 = 0.3 T. Elektrona masa ir 𝑚 = 9.1 ⋅ 10−31 kg un elektrona lādiņš ir −𝑒 = −1.6 ⋅ 10−19 C.

A.3 Skaitliski novērtējiet elektronu kustības trajektorijas maksimālo rādiusu 𝑟 at-
skaites sistēmā, kurā šī trajektorija kustība ir aptuveni riņķveida, pieņemot šo
atskaites sistēmu kā aptuveni inerciālu.
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2. attēls

A.4 2. attēlā attēlotas oscilējošā elektriskā lauka līnijas starp anodu un katodu no-
teiktā laika momentā (statiskais lauks nav attēlots). Atbildes lapā norādiet, kurš
no elektroniem, kas atrodas punktā A, B, C, D vai E, dreifēs uz anodu, kurš drei-
fēs uz katodu un kurš šajā laika momentā dreifēs perpendikulāri cilindra rādiu-
sam.
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3. attēls

3. attēlā attēlotas oscilējošā elektriskā lauka līnijas starp anodu un katodu noteiktā laika momentā (sta-
tiskais lauks nav attēlots). Sešu elektronu pozīcijas šajā laika momentā ir apzīmētas ar burtiem A, B, C,
D, E un F. Visi elektroni atrodas vienādā attālumā no katoda.

A.5 Apskatiet 3. attēlā parādīto gadījumu. Katram no sešiem elektronu pāriem AB,
AC, BC, DE, DF, EF atbildes lapā norādiet, vai elektronu dreifs šajā laikamomentā
palielinās vai pamazinās leņķi starp to rādiusiem, kas tiek mērīti attiecībā pret
katoda centru O.
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4. attēls

Elektronu telpiska koncentrēšanās, kuru jūs atklājāt A.5 uzdevumā, iespiež elektronus šauros telpas ap-
gabalos telpā, kas atrodas starp katodu un anodu. 4. attēlā attēlots viens šāds elektronu koncentrēšanās
apgabals, kas izskatās pēc spieķa un kas apzīmēts ar burtu ”S”.

A.6 Atbilžu lapā uzzīmējiet pārējos ”spieķus”, kuri veidosies papildus zīmējumā pa-
rādītajam spieķim konkrētā laika momentā. Parādiet spieķu rotācijas virzienu
ar bultām un aprēķiniet to vidējo leņķisko ātrumu 𝜔𝑠.
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Pieņemiet, ka kopējā elektriskā lauka intensitāte pusceļā starp katodu un anodu ir vienāda ar statiskā
elektriskā lauka intensitātes gar rādiusu no katoda līdz anodam. Pieņemiet, ka spieķi ir aptuveni vērsti
radiālā virzienā. Katoda un anoda rādiusi (attiecīgi: 𝑎 un 𝑏) ir parādīti 4. attēlā.

A.7 Atrodiet aptuvenu izteiksmi statiskam spriegumam 𝑉0, kas nepieciešams, lai
magnetrons darbotos iepriekš aprakstītajā veidā. (Iegūtā izteiksme, sniedz ap-
tuvenu minimālo vērtību, kas nepieciešama magnetrona darbībai. Optimālais
spriegums ir nedaudz augstāks.)
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B daļa: Mikroviļņu starojuma mijiedarbība ar ūdens molekulām (3,4 punkti)
Šajā daļā aplūkotamagnetrona antenas izstarotāmikroviļņu starojuma izmantošana ēdiena pagatavoša-
nai, uzsildot absorbējošu dielektrisku vidi, piemēram, ūdeni (saldūdeni vai arī sālsūdeni, kā sālītā zupā).

Elektriskais dipols ir divu pēc absolūtās vērtības vienādu, bet pretēju pēc zīmēm, elektrisko lādiņu 𝑞 un
−𝑞 sistēma, lādiņiem atrodoties nelielā attālumā 𝑑 vienam no otra. Elektriskais dipola vektors ir vērsts
virzienā no negatīvā uz pozitīvo lādiņu, un tā absolūtā vērtība ir 𝑝 = 𝑞𝑑.
No laika atkarīgs elektriskais lauks ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡) = 𝐸(𝑡) ̂𝑥 iedarbojas uz dipolu ar dipola momentu ⃗𝑝(𝑡), kura abso-
lūtā vērtība ir konstanta 𝑝0 = | ⃗𝑝(𝑡)|. Leņķis starp dipola momenta un elektriskā lauka virzienu ir 𝜃(𝑡).
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B.1 Uzrakstiet izteiksmi spēka momenta absolūtai vērtībai 𝜏(𝑡), kuru rada dipolam
pieliktais elektriskais lauks un uzrakstiet izteiksmi jaudai 𝐻𝑖(𝑡), kuru lauks pār-
nes elektriskam dipolam. Izsakiet izteiksmes ar lielumiem 𝑝0, 𝐸(𝑡), 𝜃(𝑡) un šo
lielumu atvasinājumiem.
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Ūdens molekulas ir polāras, tāpēc tās var uzskatīt par elektriskiem dipoliem. Sakarā ar stiprajām ūdeņ-
raža saitēm starp ūdens molekulām šķidrā ūdenī, ūdens molekulas nevar uzskatīt par neatkarīgiem di-
poliem. Drīzāk vajadzētu izmantot polarizācijas vektoru, ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡), kas ir dipola momenta blīvums (vidējais
dipola moments uz ūdens tilpuma vienību). Polarizācija ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡) ir paralēla pieliktā oscilējošā lauka vai mik-
roviļņu starojuma elektriskās intensitātes vektora ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡) virzienam. Polarizācija oscilē laikā ar amplitūdu,
kas ir proporcionālā elektriskā lauka intensitātes amplitūdai, taču oscilācijās ir ar fāzes nobīdi 𝛿.
Elektriskā lauka intensitātes oscilācijas ūdenī var pierakstīt kā ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑡) = 𝐸0 sin(𝜔𝑡) ̂𝑥, kur 𝜔 = 2𝜋𝑓 . Tas rada
polarizāciju ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑃 (𝑡) = 𝛽𝜀0𝐸0 sin(𝜔𝑡 − 𝛿) ̂𝑥, kur bezdimensionāla konstante 𝛽 ir ūdeni raksturojoša konstante.

B.2 Uzrakstiet izteiksmi laikā vidējotai jaudai⟨𝐻(𝑡)⟩, ko absorbē ūdens, uz ūdens til-
puma vienību.
No laika periodiski atkarīgs fizikāls lielums 𝑓(𝑡) var tikt vidējots viena perioda
laikā 𝑇 kā

⟨𝑓(𝑡)⟩ = 1
𝑇

𝑡0+𝑇

∫
𝑡0

𝑓(𝑡)d𝑡. (1)
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Apskatīsim starojuma izplatīšanos ūdenī. Relatīvā dielektriskā konstante ūdenim pie atbilstošās elektro-
magnētiskā lauka frekvences ir 𝜀𝑟 un atbilstošais ūdens refrakcijas koeficients ir 𝑛 = √𝜀𝑟. Momentāno
elektriskā lauka enerģijas blīvumu var atrast kā 1

2 𝜀𝑟𝜀0𝐸2. Laikā vidējots magnētiskā lauka enerģijas blī-
vums ir vienāds ar elektriskā lauka vidējoto enerģijas blīvumu.

B.3 Apzīmēsim laikā vidējotu starojuma enerģijas plūsmu ar 𝐼(𝑧), kas ir vidējā sta-
rojuma jaudas plūsma uz laukuma vienību. Ar 𝑧 tiek apzīmēts starojuma ie-
spiešanās dziļums ūdenī, ja starojums izplatās 𝑧 ass virzienā. Uzraksti izteiksmi,
kas parāda starojuma plūsmas blīvuma 𝐼(𝑧) atkarību no 𝑧. Plūsmas blīvums uz
ūdens virsmas 𝐼(0) var parādīties gala izteiksmē.
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Fāzes nobīde 𝛿 ir ūdens molekulu mijiedarbības rezultāts. Fāzes nobīde atkarīga no bezdimensiju dielek-
trisko zudumu koeficienta 𝜀ℓ un no relatīvās dielektriskās konstantes 𝜀𝑟 (abi lielumi atkarīgi no leņķiskās
frekvences 𝜔 un no temperatūras) saskaņā ar sekojošo izteiksmi: tan 𝛿 = 𝜀ℓ/𝜀𝑟. Kad 𝛿 ir maza, elektriskā
lauka intensitāte ūdenī dziļumā 𝑧 ir atrodama kā:

⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸(𝑧, 𝑡) = ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐸0𝑒− 1
2 𝑛𝑘0𝑧 tan 𝛿 sin (𝑛𝑘0𝑧 − 𝜔𝑡) (2)

kur 𝑘0 = 𝜔/𝑐 un 𝑐 = 3.0 ⋅ 108 𝑚𝑠 ir gaismas ātrums vakuumā.

B.4 Izmantojot tuvinājumu tan 𝛿 ≈ sin 𝛿, uzraksti uzdevumā B.2 definētā koeficienta
𝛽 izteiksmi, izsakot to caur citiem parametriem.
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5. attēls. Bultas parāda temperatūras izmaiņas virzienu dažādām līknēm temperatūru diapa-
zonā no 0∘C līdz 100∘C.

5. attēlā parādīta 𝜀ℓ (zila) un 𝜀𝑟 (sarkana) tīram saldūdenim (nepārtrauktas līnijas) un sāls šķīdumam
ūdenī (raustītas līnijas) kā funkcijas no viļņa garuma vai frekvences pie dažādām temperatūrām. Leņķiskā
frekvence 𝜔 = 2𝜋 ⋅2.45⋅109 s−1 ir parādīta ar treknu vertikālu līniju. Tālāk apskatīsimmikroviļņu starojumu
tikai pie šīs frekvences.

B.5 Izmantojiet 5. attēlu, lai atrisinātu sekojošus uzdevumus:
1. Ūdenim 20∘C temperatūrā atrodi iespiešanās dziļumu 𝑧1/2, kurā jauda uz

tilpuma vienību samazinās uz pusi salīdzinot ar tās vērtību pie 𝑧 = 0.
2. Atbilžu lapā norādiet, vai mikroviļņu starojuma iespiešanās dziļums ūdenī

palielinās, samazinās vai paliek nemainīgs, mainot temperatūru.
3. Atbilžu lapā norādiet, vai mikroviļņu starojuma iespiešanās dziļums zupā

(sāls šķīdumā) palielinās, samazinās vai paliek nemainīgs, mainot tempe-
ratūru.
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