
Experimental Problem Text for Student: LVA1-S1

Radioviļņu izplatīšanās.

Elektromagnētiskajiem viļņiem ir svarīga loma mūsu
dzīvē. Daudzi tehnoloģiskie sasniegumi ir balstīti uz šo
viļņu izplatīšanās īpašībām. Šajā eksperimentā jumsbūs
jāpēta radioviļņu izplatīšanās ūdenī, gaisā un viļņvados.
Darba piederumi.

• Monohromatisko radioviļņu avots ūdensizturīgā ko-
rpusā (frekvence diapazonā no 200MHz līdz 5GHz)
atzīmēts ar uzrakstu“A”1. attēlā; viļņa avota atrašanās
vieta attēlā norādīta ar raustītu līniju. Tas ir sapārots
ar uztvērēju“B”, kasmēra saņemto elektromagnētisko
viļņu jaudu P un parāda rezultātu decibelos [lasījums
decibelos = 10 log10(

P
1mW )]. Uztvērējs nolasa ik pēc 15

sekundēm. Sensora pozīcija uz ierīces ir marķēta ar
sarkanu trīsstūri. NB! Uztvērējs nav ūdensnecau-
rlaidīgs! Avota korpuss ir ūdensnecaurlaidīgs un
noslēgts, un to nedrīkst atvērt!

• Dažādu diametru metāla caurules “C”(iekšējie di-
ametri d1 = 41mm, d2 = 46mm, d3 = 59mm, d4 =
100mm).

• Plastmasas caurule “D”, kurai viens gals ir noslēgts
ar vāciņu.

• Plastmasas kaste“E”ar plakanu pamatni. Var uzskatīt,
ka radioviļņu fāzes nobīde, ejot caur kastes sienām, ir
nenozīmīgi maza.

• Alumīnija folijas rullis“F”
• Četri putu gabali “G”, no kuriem jūs varat izveidot
avota aizsarga turētāju, kā parādīts 2. attēlā.

• Lineāls “H”.
• Plastmasas spainis ar ūdeni”I”, mērtrauks“J”, plas-
tmasas krūzīte“K”un salvetes“L”.

• Plāna virve ”M”, klipsis ”N”, lentes rullis ”O”, gumijas
lentes ”P” un koka stienis ”Q”.

Jūsu avots ir sapārots ar savu uztvērēju, un uztvērējs
filtrē visu pārējo avotu signālu. Tomēr jāpatur prātā, ka
radio viļņi atstarojas no visiem telpā esošajiem objek-
tiem, ieskaitot cilvēka ķermeņus, radot viļņu interfer-
enci. Tātad, rokas tuvināšana uztvērējam vai ķermeņa
kustība var ietekmēt uztvērēja nolasījumus. Saņemtā
jauda ir atkarīga arī no uztvērēja un avota novieto-
juma. Esiet uzmanīgi ar no alumīnija folijas veido-
tajiem aizsargiem: pat mazi caurumiņi un spraugas
(piemēram, starp foliju un 2. attēlā redzamo kasti) var
izraisīt viļņu noplūdi.

Uzdevumi 1–4 ir neatkarīgi un tos var veikt patvaļīgā
secībā. Uzskicējiet visas izmantotās eksperimentālās
konfigurācijas, uzsveriet svarīgākās konstrukcijas de-
taļas, pierakstiet visas izmantotās formulas, tabulējiet
visus izmērītos datus un vajadzības gadījumā izveido-
jiet diagrammas. Nav nepieciešams novērtēt mērījumu
kļūdu, bet centieties veikt mērījumus pēc iespējas
precīzāk.

1. Uzdevums. Uztvērēja jutīgums. (1p)
Kāda ir mazākā uztveramā jauda (mW)?

2. Uzdevums. Viļņa garums ūdenī. (6p)
Nosakiet radioviļņu viļņa garumu ūdenī. Jūs varat iz-
mantot 2. attēlā redzamo izkārtojumu.

Turpmākajos uzdevumos jūs apskatīsiet viļņu iz-
platīšanosmetāla caurulēs, kas piepildītas ar vidi (ūdeni
vai gaisu), tādā gadījumā

E⃗ = E⃗0(r, φ)e−αzei(kz−ωt), (1)

kur E⃗ apzīmē elektriskā lauka vektoru, α apraksta viļņu
pavājināšanos pateicoties izkliedei vidē (ūdenim α > 0,
gaisam α = 0), un mēs esam izmantojuši cilindriskās ko-
ordinātes r, φ, z.
Funkcija E⃗0(r, φ) apraksta stāvvilni viļņvada šķērs-

griezuma laukumā. Dažādi stāvviļņi šķērsgriezumā
atbilst dažādām izplatīšanās modām vilnim viļņvadā.
Viļņu dispersija viļņvadā tiek uzdota kā

ω2 = (k2⋆ + k2) c2, (2)

kur c ir gaismas ātrums vidē, ar ko ir pildīts viļņvads
un k⋆ ir pozitīva konstante, kas atkarīga tikai no cau-
rules diametra un izplatības modas. Jūsu eksperimentā
visasmodas, izņemotmodu ar vismazāko k⋆ vērtību, var
tikt neņemtas vērā. Pievērsiet uzmanību tam, ka vilnis
var izplatīties pa viļņvadu bez pavājināšanās (ar reālas
vērtības viļņu vektoru k) tikai tad, ja svārstību frekvence
ir pietiekami augsta, ω ≥ ck⋆. Vienādojumi (1) un (2)
paliek spēkā zemākām frekvencēm ar imagināru k = iµ
kas atbilst dilstošam vilnim.
3. Uzdevums. Pavājināšanās ūdenī (3p) Nosaki

pavājināšanās koeficientu α ūdenī. Padoms: radioviļņi
var izplatīties pa plastmasas cauruli, kad tā ir piepildīta
ar ūdeni un cieši notīta ar alumīnija foliju; izmantojiet
līmlenti, lai novērstu caurules nokrišanu.

4a. Uzdevums. Dilšanas modas ar gaisu pildītos
viļņvados (2p) Ievietojiet avotu alumīnija caurulē ar di-
ametru d1 = 46mm un izpētiet, kā uztvērēja saņemto
viļņu jaudaP caurules galā ir atkarīga no avota attāluma
līdz caurules galam z. No jaudas mērījuma P kā funkci-
jas no z nosakiet dilšanas modas parametra µ vērtību.

4b. Uzdevums. (5p) Veiciet vairākus mērījumus,
lai noteiktu, kā parametrs µ ir atkarīgs no caurules di-
ametra d. Piedāvājiet funkcionālu atkarību starp šiem
parametriem un pārbaudiet savu hipotēzi eksperimen-
tāli.
5. Uzdevums. Viļņa garums gaisā un ūdens

laušanas koeficients (3p) Nosakiet šo radioviļņu viļņa
garumu gaisā un aprēķiniet laušanas koeficientu ra-
dioviļņiem ūdenī.


