
Vispārīgas piezīmes. Dodiet detalizētus zīmējumus visām 

iekārtām, kuras jūs lietojiet. Novērtējiet kļūdas tikai sada-

ļā A. Atkarībā no izvēlētās metodes, jūs varat izpildīt uz-

devumus bez visu piedāvāto iekārtu izmantošanas. 

Poraina membrāna 
Jums tiek piedāvāts pētīt alumīnija oksīda anodētu mem-

brānu. Membrāna ir caurspīdīga; tās biezums ir ℎ un cilin-

drisku kanālu diametrs ir 𝑑 kā parādīts zīmējumā. Jūsu uz-

devums ir noteikt parametrus ℎ, 𝑑  un porainību 𝑝 (kanālu 

tilpuma daļu membrānā). Pieņemiet, ka membrāna ir optis-

ki homogēna un lūdzu nepieskarieties membrānas 

virsmai! 

 

A Difūzija, 5 p. 

Iekārta Gaisa necaurlaidīgs trauks ar atveri, kas pārklāta 

ar membrānu, un 2 savienojošām caurulītēm ar skavām 

(atveres diametrs ir 𝑑𝑤  =  13 𝑚𝑚); trauks ir aprīkots ar 

oglekļa dioksīda (CO2, molmasa 44 𝑔/𝑚𝑜𝑙)  koncentrāci-

jas sensoru ar augšējo darbības robežu 0.5 %; akumulato-

ru; 2 ventilatoriem ar bateriju bloku (darbībai ievietojiet 

pēdējo bateriju); līmlenti. Neatvienojiet iekārtas elektris-

kos savienojumus. 

Ja 𝑐 apzīmē CO2 koncentrāciju (molekulu skaits uz tilpuma 

vienību) vienā kanāla galā, bet 𝑐0  otrā, CO2 molekulu 

skaits, kas laika vienībā iziet caur vienu vienību lielu lau-

kumu, ir dots kā 𝑗 =  𝐷(𝑐 −  𝑐0)/ℎ; 𝐷 ir difūzijas koefi-

cients. Tā kā kanālu diametrs ir daudz mazāks par brīvā 

noskrējiena garumu , difūzijas procesa ātrumu nosaka ka-

nāla diametrs: 𝐷 ≈  𝑣𝑑/3; 𝑣 ir sakne no vidējā kvadrātiskā 

CO2 molekulu ātruma. Istabas temperatūra 𝑇 =  (295 ±
 5) K. 

Uzdevums Piedāvājiet funkcionālu sakarību kā 𝑐 − 𝑐0  

mainās laikā, nosakiet tās parametrus un novērtējiet kļūdas. 

CO2 sensora instrukcija   Sensors nosaka CO2 molekulu 

attiecību pret pilnu gaisa molekulu skaitu. Ieslēdziet sen-

soru pievienojot to akumulatoram ar USB. Ieslēgšanās ilgst 

dažas minūtes. Ja jūs izslēgsiet sensoru visi dati tiks pa-

zaudēti.  

Sekundi ilga pogas SELECT nospiešana pārslēdz sensoru 

starp ieraksta (R) un ieraksta-skenēšanas (D) režīmiem. 

Ieraksta režīmā, ieraksts tiek veikts katras 20 s. Atmiņa 

saglabā vienīgi pēdējos 200 ierakstus. Pārslēdzoties uz ie-

raksta-skenēšanas režīmu, iekārta pārtrauc jaunu ierakstu 

pievienošanu, bet taimeris turpina strādāt. Šajā režīmā ar 

pogām UP un DOWN var pārskatīt ierakstus. Pārslēdzoties 

atpakaļ uz ieraksta režīmu tiek atjaunots jaunu datu ie-

raksts.  

Restarta poga RST izdzēš visus ierakstus un pārstartē tai-

meri. Pogas LEFT un RIGHT netiek izmantotas. 

B Interference, 6 p. 

Iekārta   Optiskais galds; membrāna (identiska sadaļā A 

raksturotai) uz balsta; lāzers, 𝜆 =  660 nm; 2 polarizatori 

(polarizācijas ass ir apzīmēta ar līniju un veido 45° ar 

rāmja malu); fotodiode (īsslēguma strāva ir proporcionāla 

gaismas intensitātei); multimetrs; vadi; skavas; 2 lineāli; 

līmlente; balts papīrs. 

 
Tā kā no membrānas augšējās un apakšējās virsmas atsta-

rotie stari interferē, kopējās atstarotās gaismas intensitāte ir 

atkarīga no krišanas leņķa α. 

Uzdevums Nosakiet membrānas biezumu ℎ. Pieņemiet, ka 

membrānas laušanas koeficients ir 𝑛𝑜  =  1.50. Lai izvairī-

tos no dubultlaušanas, kas aprakstīta sadaļā C, krītošai 

gaismai jābūt polarizētai perpendikulāri krišanas plaknei 

(zīmējuma plaknei). Ja interferences aina ir pārāk vāja, 

izmēģiniet otru membrānas pusi. 

C Dubultlaušana, 7 p. 

Iekārta   tāda pati kā sadaļā B 

 
Membrānas laušanas koeficients ir atkarīgs no gaismas 

polarizācijas un izplatīšanās virziena. Membrāna var tikt 

raksturota ar diviem laušanas koeficientiem: 𝑛𝑜  un 𝑛𝑒 ; 

|𝑛𝑒  −  𝑛𝑜| ≪ 𝑛𝑜. Kad lāzera stars ieiet membrānā, tas sa-

dalās divos staros ar atšķirīgiem polarizācijas virzieniem 

un izplatīšanās ātrumiem. Stars 1 ir polarizēts normāli 

(perpendikulāri) krišanas plaknei; tā laušanas koeficients ir 

𝑛1  =  𝑛𝑜  un tas nav atkarīgs no 𝛽1. Stars 2 ir polarizēts 

paralēli krišanas plaknei; tā laušanas koeficients ir 𝑛2 un 

tas ir atkarīgs no 𝛽2: 

1

𝑛2
2 =

cos2 𝛽2

𝑛𝑜
2 +

sin2 𝛽2

𝑛𝑒
2  

Var parādīt, ka abu staru optiskā ceļa garuma atšķirība ir  

𝛿 =  ℎ(𝑛1 cos 𝛽1 − 𝑛2 cos 𝛽2). 

Uzdevums Nosakiet membrānu raksturojošo starpību 

∆𝑛 =  |𝑛𝑒  − 𝑛𝑜| . Atrodiet porainību 𝑝 , lietojot doto 

∆𝑛(𝑝) grafiku. 

D Noslēgums, 2 p. 

Uzdevums   Lietojot iepriekšējās sadaļās iegūtos rezultātus 

un, ja nepieciešams, veicot papildus mērījumus, novērtējiet 

diametru 𝑑. 

 


