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Eksperiments. Ieraugi neredzamo! (20 punkti) 
Ievads 

Daudzām vielām piemīt optiskā anizotropija, kuras rezultātā gaismas laušanas koeficients ir atkarīgs 
no gaismas izplatīšanās virziena un gaismas polarizācijas. Optiskā anizotropija ir novērojama pat viendabīgā 
vidē mehāniska sprieguma vai nevienmērīga temperatūras sadalījuma rezultātā, vai arī pieliekot elektrisko 
lauku. Virzienu, kurā gaisma izplatās bez dubultlaušanas sauc par kristāla optisko asi. 

1.  attēlā apskatiet klasisko optisko shēmu optiskās anizotropijas eksperimentālai pētīšanai. Šo shēmu 
izmantosim arī šajā eksperimentālajā problēmā.  

 
 

Attēls. 1. Optiskās anizatropijas pētīšanas eksperimenta optiskā shēmā. 
Pirmā lineārā polarizatora 1 polarizācijas plaknes šķēlums ar paša polarizatora plakni veido taisni 

𝑂!𝑂!!   virzienā. Izejot caur polarizatoru 1, gaisma kļūst lineāri polarizēta un tās elektriskā lauka intensitātes 
vektors 𝐸!"# svārstās precīzi pirmā polarizatora polarizācijas plaknē (paralēli 𝑂!𝑂!!). Pēc tam gaismas vilnis 
krīt uz anizotropu plāksni P, kuras optiskā ass PP’ atrodas plāksnes plaknē un ir novietota 45° leņķi ar 1. 
polarizatora polarizācijas plakni. Gaismas viļņa izplatīšanos plāksnē P var aprakstīt, izmantojot elektriskā 
lauka intensitātes vektora divas perpendikulāras komponentes: 𝐸! un  𝐸!. Komponente 𝐸! (ordinārā) ir  
perpendikulāra plāksnes optiskai asij, savukārt  𝐸! (ekstraordinārā) ir paralēla. Gaismas laušanas koeficienti 
šīm divām komponentēm ir atšķirīgi un to starpību apzīmē kā ∆𝑛 = 𝑛! − 𝑛!. Šī starpība noteiks fāzu 
starpību ∆𝜑 = 2𝜋ℎ∆𝑛/𝜆, kas rodas starp gaismas viļņa svārstību ordināro un ekstraordināro komponentēm, 
kad tas iziet cauri plāksnei ar biezumu ℎ (𝜆 apzīmē viļņa garumu krītošam gaismas vilnim vakuumā).  Fāzu 
starpība maina no plāksnes izejošās gaismas viļņa polarizāciju, padarot to eliptiski polarizētu. Izejot no 
plāksnes, gaisma krīt uz polarizatoru 2, kura polarizācijas plakne 𝑂!𝑂!!  ir perpendikulāra 1. polarizatora 
polarizācijas plaknei.  

Ar vienkāršu izvedumu var parādīt, ka caur plati P un polarizatoru 2 izgājušās gaismas intensitāte ir 
aprēķināma kā 

𝐼! = 𝑘𝐼! sin!
∆!
!

,       (1) 
kur  𝐼! ir uz plati P krītošās gaismas intensitāte, k ir plates un 2. polarizatora kopīgais gaismas caurlaidības 
koeficients, bet Δ𝜑 apzīmē fāzu starpību starp ordināro un ekstraordināro vilni, tiem izejot no plates P. 
 

Šajā eksperimentā nerēķiniet kļūdas, ja vien tas nav prasīts!  
Eksperimentālās iekārtas apraksts ir atrodams pielikumā A. 
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1. daļa. Kvalitatīvi novērojumi (3.5 punkti) 
1.1. sadaļa. Polarizatori (0.8 punkti) 

1.1 Atrodiet polarizācijas plaknes orientāciju polarizatoram 1 un polarizatoram 2 (zināms, ka tā sakrīt 
ar kādu no polarizatora diagonālēm). Uzzīmējiet šīs plaknes attēlā, kas atrodams atbilžu lapā. (0.8 
punkti) 

1.2. sadaļa. Lineāli (1.0 punkts) 
Šajā eksperimenta daļā izmantojiet gaismas diodes (LED – light emitting diode) kā gaismas avotus. 
Iestipriniet gaismas diodi gaismas avota turētājā un pievienojiet to enerģijas avotam. Novietojiet abus 

polarizatorus ar to priekšpusēm (priekšpusē ir uzrakstīts numurs 1 vai 2) vērstām uz gaismas avotu. 
Pārliecinieties, ka polarizatori ir krustoti, t.i. caur tiem neiziet gaisma. Aizsedziet polarizatoru 1 ar balta 
papīra lapu, novietojot lapu polarizatora priekšpusē gaismas avota pusē kā parādīts ar bultu attēlā 1B 
pielikumā B. 

Novietojiet plastmasas lineālu starp polarizatoriem. Variet grozīt lineālu ar rokām.  

1.3. sadaļa. Sloksne (0.8 punkti) 
1.3.1 Atrodiet  sloksnes optiskās ass iespējamos virzienus. Atzimējiet kvalitatīvi tos zīmējumā atbilžu 

lapā (0.4 punkti) 
 

Izmantojot knaģus, piestipriniet garu lokanu platmasas sloksni uz ekrāna tā, ka sloksnes malas sakrīt ar 
ekrāna turētāja ārējām malām. Sloksne izlocīsies, kā parādīts attēlā 3B. Novietojiet ekrānu ar sloksni starp 
polarizatoriem. Bīdot ekrānu, vērojiet sloksnes krāsas izmaiņu. Sloksnes punktu x koordinātas mēriet uz 
ekrāna mērskalas, izmantojot ekrāna stiprinājuma kreiso malu kā koordinātu sākumpunktu kā parādīts attēlā 
3B.  

Turpmākajā uzdevuma gaitā koordinātas tiek mērītas uz ekrāna mērskalas. Parbīdot ekrānu, 
koordinātas mēriet pret ekrāna turētāja stiprinājuma kreiso malu, kā parādīts attēlā 3B ar bultu! 

 

1.4. sadaļa. Šķidrā kristāla šūna (0.9 points) 
Šķidrais kristāls ir vielas stāvoklis, ko var raksturot kā 

starpstāvokli starp kristālisku cietvielu un amorfu šķidrumu. Tā 
molekulas ir viegli orientējamas un sakārtojamas ar elektrisko 
lauku. Šķidrā kristāla šūnai piemīt optiskā anizotropija ar diviem 
galvenajiem gaismas laušanas koeficientiem. Šī efekta lielums ir 
atkarīgs no pieliktā maiņsprieguma. Šķidrā kristāla šūnu veido 
divas stikla plates (apzīmētas zīmējumā pa labi ar 1), kuru 
iekšējā virsma ir pārklāta ar caurspīdīgu elektriskā vadītāja 
kārtiņu 2. Starp platēm ir tievs (aptuveni 10 mikroni) šķīduma 
slānis, kas ir šķidrā kristāla stāvoklī. Pie platēm ir pievienoti 
vadi, lai pieslēgtu maiņstrāvas (AC) barošanas avotu. 

1.2.1 Atrodiet optiskās ass iespējamos virzienus  plastmasas lineāla centrālajā daļā. Atzīmējiet šos 
virzienus zīmējumā atbilžu lapā. (0.4 punkti) 

1.2.2 Aptuveni nosakiet kādā attālumā gar lineālu nr. 1 fāzu starpība zilās krāsas gaismai izmainās par 
2𝜋. To pašu izdariet diviem lineāliem saliktiem kopā. (0.6 points) 

1.3.2 Izmēriet uz sloksnes redzamo tumšo joslu viduspunktu koordinātas (kreisā 𝑥! un labā 𝑥!).  (0.4 
punkti) 
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Novietojiet  šķidrā kristāla šūnu starp polarizatoriem. Pievienojiet to šķidrā kristāla šūnas barošanas 
avotam.  Mainot elektrisko spriegumu uz šķidrā kristāla šūnas, novērojiet caur šūnu izgājušās gaismas krāsas 
izmaiņu.  

1.4.1 Atrodiet šūnas optiskās ass iespējamos virzienus pie nulles un pie maksimālā elektriskā sprieguma. 
Norādiet šos virzienus attēlā atbilžu lapā. Z-ass ir orientēta vertikāli. (0.6 punkti) 

1.4.2 Izmēriet elektrisko spriegumu 𝑈!" uz šūnas pie kura šķidrā kristāla molekulu orientācija strauji 
mainās par 90° leņķi. Pārliecinaties, ka multimetrs ir maiņsprieguma mērīšanas režīmā! (0.3 
punkti) 

2. daļa. Mēri! (16.5 punkti) 
Atvienojiet gaismas diodi no barošanas avota un aizvāciet to. Aizvāciet balto papīra lapu. Šajā 

daļā izmantojiet lāzeru kā gaismas avotu un neaizmirstiet to pievienot pie lāzera barošanas avota! 
Ievietojiet lāzeru, polarizatoru 1, ekrānu ar spraugu un fotodetektoru (fotodiodi) atbilstošos 

stiprinājumos. Noregulējiet iekārtu tā, lai lāzera strars izietu caur polarizatoru, spraugu uz ekrāna, un kristu 
tiešu uz fotodetektoru. Izmantojot 5c skrūvi lāzera stara platuma regulēšanai, panāciet to, ka stara platums uz 
fotodetektora ir aptuveni 5-6 mm. 

Šis lāzers izstaro lineāri polarizētu gaismu. Ar 5a disku panāciet to, ka lāzera stars gandrīz vai pilnībā 
iziet caur pirmo polarizatoru un ka lāzera radītais eliptiskas formas gaismas pleķis ir izstiepts vertikālā 
virzienā. Turpmāk lāzera un fotodektora orientācijai jābūt nofiksētai ar skrūvēm 5d un 15c. Uzstādiet 
polarizatoru 2. Pārliecinieties, ka polarizatori ir sakrustoti. Attēls 4B parāda visu iekārtu ar uzstādītu ekrānu. 

2.1. sadaļa. Fotodiodes izpētīšana (3.2 punkti) 
 Gaismas intensitātes mērīšanai šajā darbā tiek izmantota 

fotodiode. Fotodiodes EDS atkarība no krītošās gaismas 
intensitātes ir diezgan sarežģīta. Tāpēc, lai mērītu gaismas 
intensitāti, ir jāizmanto elektriskais slēgums, kura shēma parādīta 
attēlā 2. Multimetra izmērītais līdzstrāvas (DC) spriegums ir 
atkarīgs no krītošās gaismas intensitātes un rezistora pretestības. 
Galvenais mērķis ir izvēlēties optimālu rezistora pretestību, lai 
spriegums uz rezistora būtu proporcionāls uz fotodiodi 
krītošās gaismas intensitātei.  

Šīs uzdevuma daļas mērījumiem novāciet otro polarizātoru un ekrānu no optiskā sola.  
Filtri, kas pavājina lāzera stara intensitāti, ir jāstiprina ar knaģiem polarizatora aizmugurē,  

kā parādīts attēlā 5B. 
Spriegums ir jāmēra vismaz lī∂z 300 mV (var vairāk). 

Rezistora pretestību un elektrisko spriegumu uz tā var mērīt, attiecīgi pārslēdzot multimetra skalu. 
Izdomājiet, kā shēmā iekļaut slēdzi, tā, lai varētu mērīt gan pretestību, gan spreigumu, neizjaucot slēgumu, 
bet tikai ieslēdzot/izslēdzot slēdzi un pārslēdzot multimetra mērīšanas režīmu. 

2.1.1 Uzzīmējiet elektriskā slēguma shēmu vienlaicīgai pretestības un sprieguma uz pretestības 
mērīšanai. (0.2 punkti) 

2.1.2 Izmēriet spriegumu uz rezistora kā funkciju no rezistora pretestības divos gadījumos: maksimālai 
krītošās gaismas intensitātei (filtru skaits 𝑛 = 0) un minimālai intensitātei (filtru skaits 𝑛 = 5). 
Uzzīmējiet atbilstošās līknes vienā grafikā. Norādiet rezistora pretestību intervālu, kurā atšķirība 
starp divām spriegumu līknēm ir maksimāla. (1.0 punkts) 

2.1.3 Izmēriet spriegumu 𝑈 uz rezistora kā funkciju no filtru skaita 𝑛 = 0,1,2,3,4,5, kas pamazina 
krītošās gaismas intensitāti. Mērījumi jāveic pie trīs fiksētām pretestības vērtībām: aptuveni 
𝑅 = 30  𝑘𝛺, 𝑅 = 20  𝑘𝛺 un 𝑅 = 10  𝑘𝛺. Attēlojiet iegūtos rezultātus vienā grafika, izvēloties 
mērogu, lai varētu pārbaudīt vai spriegums uz rezistora ir lineāri atkarīgs no uz fotodiodi krītošās 
gaismas intensitātes. No šiem rezultātiem izvēlaties vienu optimālo pretestības vērtību, 𝑅!"#, kas 
tiks izmantota tālākajos gaismas intensitātes mērījumos. (1.0 punkts) 

 
Attēls 2. Fotodiodes EDS mērīšanas 

slēguma shēma. 
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2.1.4 Izmantojot iegūtos datus, aprēķiniet filtra caurlaidības koeficientu 𝛾 = 𝐼!"/𝐼!"# un novērtējiet tā 
kļūdu. 𝐼!" ir caur filtru caurizgājušās (transmitted) gaismas intensitāte un 𝐼!"# ir krītošās (incident) 
gaismas intensitāte. Ja nepieciešams, veiciet papildus mērījumus. (1.0 punkti) 

Uzdevuma turpinājumā visi mērījumi jāveic pie izvēlētās optimālās rezistora pretestības vērtības!  
Turpmāk pieņemsim, ka gaismas intensitāte relatīvās mērvienībās  

ir vienāda ar spriegumu uz rezistora milivoltos. 
2.2 sadaļa. Gaismas iziešana caur plastmasas lineāliem (5.4 punkti) 

Piestipriniet lineālu ar knaģiem pie ekrāna.   Lineāla apakšējai malai jāsakrīt ar līniju, kas ir uzzīmēta 
zem ekrāna spraugas, kā parādīts attēlā 2B. Lineāla mērskalai jābūt lineāla augšpusē.  

Šajā daļā izmantojiet  optisko shēmu, kas ir parādīta attēlā 4B.  

2.2.1 Izmēriet caurizgājušās gaismas intensitāti (milivoltos) kā funkciju no uz lineālu krītošās gaismas x 
koordinātas intervālā no 0 līdz 10 cm. Mērījumi jāveic gan katram lineālam atsevišķi, gan diviem 
kopā sastiprinātiem lineāliem. Katrā gadījumā piefiksējiet maksimālo sprieguma vērtību. Attēlojiet 
mērījumu rezultātus vienā grafikā. (2.0 punkti) 

2.2.2   Katram lineālim atsevišķi aprēķiniet fāzu nobīdes starp ordināro un ekstraordināro vilni, Δ𝜑, kā 
funkciju no x koordinātas intervālā no 0 līdz 7 cm. Uzzīmējot atbilstošos funkcijas ∆𝜑(𝑥) grafikus. 
Pierakstiet formulu, kuru jūs izmantojāt aprēķinos. (1.2 punkti) 
Ņemiet vērā to, ka fāzu starpību nevar viennozīmīgi noteikt no vienādojuma (1), ir nepieciešami  
papildus spriedumi, lai pareizi noteiktu 𝚫𝝋. 

2.2.3   Pieņemot, ka funkcija ∆𝜑(𝑥) ir  lineāra katram lineālam: 
∆𝜑! = 𝑎!𝑥 + 𝑏!, 
∆𝜑! = 𝑎!𝑥 + 𝑏!, 

aprēķiniet atbilstošo koeficientu skaitliskās vērtības abiem lineāliem (1.0 punkts) 
2.2.4 Izmantojot 2.2.1-2.2.3 sadaļās iegūtos datus, aprēķiniet caur diviem kopā saliktiem lineāliem cauri 

izgājušās gaismas intensitātes teorētisko vērtību. Pierakstiet vienādojumu, ko jūs izmantojāt 
aprēķinos. Uzzīmējiet iegūto teorētisko atkarību 2.2.1 punktā  jau uzzīmētajā grafikā. (1.2 punkts) 

2.3 sadaļa. Šķidrā kristāla šūna (4.5 punkti) 
Gaismas izplatīšanās caur šķidrā kristāla šūnu  

Novietojiet šķidrā kristāla šūnu starp polarizatoriem, kā parādīts attēlā 6B.  
Pētāmā eksperimentālā atkarība ir ievērojami nemotona ar strauju izmaiņu apgabaliem.  

Ņemiet to vērā, veicot mērījumus! 
Lai mērītu šūnas barošanas avota maiņspriegumu (AC) un fotodetektora līzspriegumu (DC),  

pievienojiet atbilstošos vadus tieši pie multimetra. 

2.3.1 Izmēriet caurizgājušās gaismas intensitāti kā funkciju no sprieguma uz šķidrā kristāla šūnas. 
Uzzīmējiet atbilstošu grafiku. (2.0 punkti) 

2.3.2 Aprēķiniet fāzu starpību starp ordināro un ekstraordināro vilni, ∆𝜑!, kad šķidrā kristāla šūna ir 
atvienota no barošanas avota (1.5 punkti) 

2.3.3 Pietiekoši plašā spriegumu uz šķidrā kristāla šūnas intervālā fāzu starpība starp ordināro un 
ekstraordināro vilni ir atkarīga no sprieguma pakāpē 𝛽, ko pierakstām kā 

∆𝜑 = 𝐶𝑈!. 
Izmantojot iegūtos datus, uzzīmējiet grafiku, kas ļauj noteikt šīs formulas pielietojamības 
intervālu un noteikt pakāpes rādītāju 𝛽. Norādiet šo pielietojamības intervālu un novērtējiet 𝛽 
skaitlisko vērtību. (1.0 punkts) 
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2.4 sadaļa. Gaismas izplatīšanās caur izliektu sloksni (3.4 punkti). 
Nostipriniet plastmasas sloksni kā aprakstīts sadaļā 1.3. 

2.4.1 Izmēriet caur optisko sistēmu izgājušās gaismas intensitāti kā funkciju no gaismas krišanas uz 
sloksni koordinātas x. Mērījumus veiciet koordinātas x intervālā ±20 mm no sloksnes centra. 
Uzzīmējiet attiecīgo grafiku. (1.2 punkti) 

2.4.2 Aprēķiniet, cik liela ir fāzes nobīde ∆𝜑! starp ordināro un ekstraordināro vilni neizlocītai loksnei. 
Ir zināms, ka  ∆𝜑! ir intervālā no 10𝜋 līdz 12𝜋. (1.2 punkti) 

  
Sloksnes centrā sloksne aptuveni var tikt aprakstīta kā riņķa līnijas loks ar rādiusu 𝑅. Fāzu nobīdes Δ𝜑 
teorētiskā atkarība no attāluma 𝑧 līdz sloksnes centram, ja 𝑧 ≪ 𝑅, ir sekojoša:  
 

∆𝜑=∆𝜑! 1+ !!

!!!!!
,    

 
kur  𝑛 = 1.4 ir sloksnes materiāla gaismas laušanas koeficients. 

 
2.4.3 Izmantojot iepriekšējās sadaļās iegūtos datus, aprēķiniet sloksnes liekuma rādiusu R sloksnes 

centra tuvumā. Sloksnes materiāla gaismas laušanas koeficients ir 𝑛 = 1.4. (1.0 punkts) 
 

  



     Eksperimentālā kārta. Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs        6/8 
 

Pielikums A. Eksperimentālā iekārta 
 

Optiskais sols 1 ar turētājiem: 
1a – gaismas avota turētājs ar skrūvi; 
1b – fotodektora turētājs ar skrūvi; 
1c, 1d – polarizatoru stiprinājums; 
1е – ekrāna vai šķidrā kristāla šūnas 
stiprinājums. 

 
2a, 2b – polarizatori turētājos. To priekšpusē ir 
cipars 1 vai 2, kas norāda polarizatora numuru.  

Polarizatori jānovieto uz sola ar priekšpusi 
(numuru) pret gaismas avotu! 

Polarizatoru polarizācijas plakne veido 45° 
grādu leņķī ar horizontāli. 
3 – ekrāns ar spraugu (3a) un mērskalu (3b)  

 
Gaismas avoti: 

4 – gaismas diode (LED): 
4a – savienojums barošanas avotam;  
4b – stiprinājuma skrūve; 
5 – lāzers: 
5a – disks ar skalu, lāzera pagriešanai 
(mērskala netiks izmantota);  
5b – savienojums barošanas avotam;  
5c – vītne stara platuma regulēšanai; 
5d – stiprinājuma skrūve; 
6 – barošanas avots gaismas avotiem: 
6a – slēdzis; 
6b – savienojums gaismas avotam. 

Ieslēdziet gaismas avotu tikai uz mērījuma 
veikšanas laiku! 

Netēmējiet lāzera staru acī, tas ir ļoti bīstami! 
 

7 – maiņrezistors: 
7a, 7b, 7c – spailes ķēdes pieslēgšanai 
7d – rokturis pretestības izmainīšanai 
 
8 – slēdzis: 
8a, 8b – spailes ķēdes pieslēgšanai; 
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9 – šķidrā kristāla šūna 9a turētājā 9b 
9с – vads, lai pievienotos pie barošanas avota; 
10 – šķidrā kristāla šūnas barošanas avots; 
10a – vieta savienojumam ar šķidrā kristāla 
šūnu; 
10b – vadi izejas sprieguma mērīšanai; 
10c – slēdzis izejas sprieguma regulēšanai; 
10d – barošana ieslēgšana/izslēgšana (on/off). 

Turiet barošanas avotu ieslēgtu  
tikai eksperimentu veikšanas laikā! 

 
11 – multimetrs; 
NESPIEDIET “HOLD” pogu! 
11a – slēdža stāvoklis pretestības mērīšanai 
(200 kΩ mērapjoms);  
11b – stāvoklis līdzsprieguma mērīšanai (DC, 
2V mērapjoms); 
11c – stāvoklis maiņsprieguma mērīšanai (AC, 
20V mērapjoms); 
11d, 11e – kontakti vadiem; 
11f –ieslēgšana/izslēgšāna (on/off). 

Ja multimetra ekrāns ir enerģijas taupības 
režīma, divreiz piespiediet on/off pogu! 

 
Veicot pretestības mērījumu ar multimetru, 
ķēdes elementam jābūt atvienotam no 

barošanas avota! 
 

Pētāmie optiskie elementi  
12 – plastmasas lineāli;  
12a – Nr. 1 (ar mērskalu no 0 līdz 14 cm);  
12b – Nr. 2 (ar mērskalu no 20 līdz 34 cm) 
13 – lokana sloksne; 
14 – identisku filtru komplekts; 

Filtri un sloksne  
ir atrodami atsevišķā aploksnē! 

Plastmasas lineāliem un sloksnei piemīt 
gaismas dubultlaušanas īpašība, to optiskās 
asis atrodas to plaknēs. 

 
15 – fotodetektors (fotodiode) 
15a – ieejas atvere;  
15b – vadi izejas sprieguma mērīšanai;  
15c – skrūve nostiprināšanai. 

 
Savienojošie vadi, knaģi, papīra salvete, 
papīra gabali. 
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Centieties neaiztikt tās optisko elementu daļas, caur kurām iet gaisma! 
Ja nepieciešams, notīriet tās ar papīra salveti. 

Pielikums B. Eksperimentālo iekārtu fotogrāfijas  

 

 

Attēls 1B. Lineāla dubultlaušanas novērošanas 
iekārta.   

Attēls 2B.  Pie ekrāna piestiprināts lineāls.  

  

 
  
Attēls 3B. Lokanās sloksnes piestiprināšana pie 
ekrāna.  

Attēls 4B. Gaismas caurlaidības caur plastmasas 
lineālu mērīšanas iekārta.  

  

  
Attēls 5B. Filtru piestiprināšana pie polarizatora. Attēls 6B. Šķidrā kristāla šūnas raksturlielumu 

mērīšanas iekārta. 
 


