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Ievēro: Visiem izmērītajiem un aprēķinātajiem lielumiem jābūt SI vienībās un ar adekvātu 

zīmīgo ciparu skaitu. Kļūdu intervāli ir jānorāda tikai tur, kur tas ir tieši prasīts. 

1.0 Ievads 

Eksperimenti ar lāzera tālmēru 

 

1.1. attēls. Daļa no eksperimentālajiem piederumiem.  

A: Lāzera tālmērs  

B: Gaismas vads (aptuveni 1 m) 

C: Vienpusēji lipīgi riņķīši ar caurumu vidū 

D: Mērlente 

E: Skočs 

F: Šķēres 

G: Melnās kastes vāks 

 

Lāzera tālmērs (redzams 1.2. un 1.3. attēlos) sastāv no gaismas raidītāja un uztvērēja. Raidītājs ir 

lāzerdiode, kas izstaro modulētu lāzera gaismu. Šīs gaisma intensitāte mainās ar ļoti augstu 

frekvenci. Kad lāzera stars sasniedz kādu virsmu, uz tās ir redzams lāzerzaķītis. No šīs vietas 

gaisma atstarojas visos virzienos. Daļa no tās nonāk uztvērējā, kas atrodas blakus raidītājam. Uz 
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lāzerzaķīti vērsts teleskopiņš savāc uztvērējam vairāk atstarotās gaismas. Pateicoties modulācijai 

tālmērs var elektroniski izmērīt nobīdi laikā starp raidīto un uztverto signālu. Šī nobīde   ir laiks, 

kurā gaisma no raidītāja nonāk līdz uztvērējam. Izmērīto laiku tālmērs pārrēķina lielumā  , ko tas 

parāda savā ekrānā: 

  
 

 
      

Šajā formulā                  ir gaismas ātrums. Konstanti   izvēlas, iestatot tālmēru: mērīt 

attālumu līdz instrumenta priekšgalam (kur atrodas raidītājs un uztvērējs) vai līdz aizmugurei. 

Ieslēdzot tālmēru, kā noklusētā iestatās mērīšana līdz aizmugurei. Šāds iestatījums jāsaglabā visu 

mērījumu laikā.   Tā kā raidītājs un uztvērējs atrodas blakus, nevis vienā punktā, tālmērs nemēra 

tuvāk par 5 cm no tiem. Lielākais izmērāmais attālums ir aptuveni 25 m. Tālmēra forma ir tāda, ka 

abi gali ir perpendikulāri staram. Gaisma polarizēta lineāri  ekrāna plaknei perpendikulārā virzienā.  

Lāzerdiode pieder 2. klasei ar jaudu  < 1 mW un viļņa garumu 635 nm. Ražotāja uzdotais 

mērījumu kļūdu intervāls ir +/ – 2mm. 

Uzmanies: Tālmēra lāzera stars var sabojāt Tavu redzi. Nepieļauj tā trāpīšanu savās vai citu 

cilvēku acīs!  

Tālmēra mērījumu precizitātes robežās var pieņemt, ka arī gaisā gaismas izplatīšanās ātrums ir   , jo 

tīram gaisam normālā atmosfēras spiedienā un temperatūrā laušanas koeficients ir           

     . 

 

1.2. attēls. Ar sarkanām bultām neatzīmētie taustiņi šajā uzdevumā nav jālieto (tie noder laukuma un tilpuma 

aprēķināšanai).  Lietojamie taustiņi un uztveramie ekrāna simboli ir: 

A: Ieslēgšana/izslēgšana 

B: Pārslēgšana mērīšanai līdz priekšējam vai līdz aizmugurējam galam. 

C: Indikators, kurš informē par šobrīd iestatīto režīmu (priekša/aizmugure). 

D: Lāzera ieslēgšana/mērījuma uzsākšana. 

E: Automātiskās mērījumu atkārtošanas režīma ieslēgšana/izslēgšana 
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F: Indikators, kurš informē par ieslēgtu automātiskās mērījumu atkārtošanas režīmu . 

 

 

 

1.3. attēls. Skats uz lāzera tālmēra priekšgalu: 

A: Uztvērējs: Redzama teleskopiņa priekšējā lēca. 

B: Raidītājs: Neliec pie tā aci! 

 

1.1 Mērījums ar lāzera tālmēru 

Mērījuma izpldīšanai ir jānospiež poga D, skaties 1.2. attēlu. 

 

1.1a 
Lieto tālmēru, lai noteiktu attālumu   no galda augšējās virsmas līdz grīdai. Uzraksti 

kļūdas intervālu   . Uzskicē, kā Tu veici šo mērījumu. 
0.4 
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1.2 Eksperiments ar gaismas vadu 

 

 

 

 

1.4. attēls. Gaismas vada  uzbūve. 

 

Tev ir iedots aptuveni 1 m garš gaismas vads, kura diametrs aptuveni 2 mm. Vads ir izveidots no 

diviem optiskajiem materiāliem. Serde, kuras diametrs ir aptuveni 1 mm, ir izgatavota no 

caurspīdīgas plastmasas ar lielu laušanas koeficientu. Serde ir apklāta ar apvalku no materiāla, kura 

laušanas koeficients ir nedaudz mazāks. Visu konstrukciju no ārpuses aizsargā pārklājums no 

melnas plastmasas. Serde un apvalks veido viļņvadu gaismai, kas iespīd kabelī, jo uz robežas starp 

serdi un apvalku notiek pilnīga iekšējā atstarošanās (ja vien gaismas krišanas leņķis ir lielāks par 

kritisko pilnās iekšējās atstarošanās leņķi). Tas pasargā gaismu no izkļūšanas no gaismas vada. 

Gaisma paliek ieslēgta serdē pat, ja vads tiek locīts, ja vien liekums nav pārmērīgs.  

 

Tagad tālmērs ir jāieslēdz automātiskas mērījumu atkārtošanas režīmā (E, skaties 1.2 attēlu), kurā 

attēlotā   vērtība tiek atjaunota aptuveni vienu reizi sekundē. Tālmērs automātiski aptur mērīšanu 

pēc dažām minūtēm; to var no jauna aktivizēt, piespiežot sarkano uzsākšanas pogu.  

Uzmanīgi un viegli aizsedz tālmēra teleskopiņa lēcu (skaties 1.3A attēlu) ar vienu melnu riņķīti, 

kuram pa vidu ir caurums (cauruma diametrs ir aptuveni 2 mm; otrais riņķītis dots rezervei). 

Riņķīša lipīgā puse ir viegli jāpiespiež pie lēcas.  

Ievieto gaismas vadu riņķīša caurumā tā, lai vada gals pieskartos lēcai, skaties 1.5. attēlu. 

 

1.5. attēls. (a) Riņķītis ar caurumu un gaismas vads. (b) Gaismas vada pievienošana. 
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Vada otrs gals ir jāpieliek pie raidītāja stikla virsmas lāzera stara vidū. Tagad var nolasīt   vērtību 

no tālmēra ekrāna. Tev ir dotas šķēres lai nogrieztu gaismas vada gabalus ar dažādu garumu  .  

Rūpīgi apdomā, pirms ņemt rokās šķēres – Tu nevarēsi dabūt papildus gaismas vadu!! 

Ievēro arī, ka uz tālmēra ekrāna var parādīties termometra ikoniņa ja tas tiek ilgi darbināts 

automātiskas mērījumu atkārtošanas režīmā elektronikas pārkaršanas dēļ. Šādā gadījumā izslēdz 

tālmēru un ļauj tam atdzist. 

 
  

1.2a 
Izmēri sakarību starp   un  ! Mērījumu rezultātus atspoguļo tabulā! Attēlo   atkarību 

no   grafiski! 
1.8 

1.2b 
Izmanto grafiku, lai noteiktu serdes materiāla gaismas laušanas koeficientu    ! 

Aprēķini gaismas ātrumu     optiskās šķiedras serdē! 
1.2 
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1.3 Slīpi uzstādīts lāzera tālmērs 

Šajā eksperimenta daļā Tev būs nepieciešami piederumi, kas ir parādīti 1.6. attēlā. 

 

 

1.6. attēls. Attēlā redzamie piederumi: 

A: Caurspīdīgais trauks ar ūdeni un mērlentu. 

B: Magnēts leņķa dzelža piestriprināšanai pie melnās kastes. (Tu atradīsi šo magnētu piestiprinātu pie leņķa 

dzelža). 

C: Leņķa dzelzis ar jau pielīmētām mīkstām plāksnītēm. 

D: Abpupsēji lipīgas mīkstas plāksnītes. 

 

Noņem no tālmēra teleskopiņa lēcas riņķīti ar caurumu! Šajā uzdevuma daļā tālmērs ir 

jānostriprina sekojoši:  

Pielīmē divas lipīgās plāksnītes pie leņķa dzelža, kā parādīts 1.7. attēlā ar bultiņām un burtu A.  
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1.7. attēls. Lipīgo plāksnīšu novietojums uz leņķa dzelža. 

 

Uzmanīgi novieto tālmēru uz leņķa dzelža, to atbalstot pret lipīgajām plāksnītēm kā parādīts 1.8. 

attēlā  

 

1.8. attēls. Tālmēra novietojums uz leņķa dzelža. 

 

Leņķa dzelzis ar tālmēru ir jānovieto uz melnās kastes, kā tas ir parādīts 1.9 attēlā. Leņķa dzelzi 

stiprina pie kastes ar magnētu, kas pielikts pie kastes sieniņas no iekšpuses zem dzelža. (Mazais 

magnēts ir atrodams pie paša leņķa dzelža). Ir svarīgi uzstādīt tālmēru ar tieši tādu kastes orientāciju 

kā parādīts fotogrāfijā, jo kastes sānu sieniņas nav precīzi taisnā leņķī ar pamatni, bet ir papildus 

noliektas uz āru aptuventi par 4 grādiem. Tagad lāzera stars var netraucēti izplatīties uz leju noteiktā 

leņķī.   
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1.9. attēls. Eksperimenta iekārta saliktā veidā (melnā kaste kalpo par balstu, aprīkojums aiz ūdens pudeles 

šajā eksperimentā netiek izmantots). 

A: Uzmanību: melnās kastes dibenam ir jābūt priekšplānā. Kastes sieniņa, kas atrodas augšpusē nav 

strikti horizontāla, bet ir noliekta 4 grādu leņķī.  Seko lai visā eksperimenta gaitā leņķis   paliktu 

nemainīgs! 

 

Ieslēdzot aprakstītajā veidā nostriprināto tālmēru, Tu iegūsti lāzeru staru, kas krīt leņķī    attiecībā 

pret vertikāli. Tev būs jānosaka šis leņķis, kam jāpaliek nemainīgam visa eksperimenta gaitā.  Šājā 

uzdevuma daļā caurspīdīgais trauks nav vajadzīgs, to var nolikt malā.  

1.3a 

Izmēri attālumu    līdz lāzerzaķītim uz galda virsmas! Pēc tam pabīdi kasti ar 

piestirpinātu tālmēru pa galda virsmu līdz lāzerstars trāpa uz grīdas! Tagad izmēri 

attālumu    līdz lāzerzaķītim uz grīdas! Norādi mērījumu kļūdu intervālu! 

0.2 

1.3b 
Aprēķini leņķi    izmantojot tikai       un   (no jautājuma 1.1a) mērījumus.  

Aprēķini kļūdu intervālu    ! 
0.4 

 

1.4 Eksperiments ar caurspīdīgo trauku 

Tagad novieto caurspīdīgo trauku zem lāzera stara tā, lai stars trāpītu trauka dibenam aptuveni vidū, 

skaties 1.10. attēlu. Ielej traukā ūdeni. Ūdens dziļumu apzīmēsim ar  . Lielums   ir tālmēra 

nolasījums.  
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1.10. attēls. Staru gaita optiskajā traukā, kurā ir ieliets ūdens līdz augstumam  .  

 

1.4a 
Izmēri sakarību starp   un  . Mērījumu rezultātus atspoguļo tabulā! Attēlo   atkarību 

no   grafiski! 
1.6 

1.4b Izmantojot vienādojumus, izrisini, kā grafikam ir jāizskatās teorētiski! 1.2 

1.4c Izmanto grafiku lai aprēķinātu ūdens gaismas laušanas koeficientu   ! 1.2 

 

   

  

  

      

Tālmērs 


