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1. lappuse no 4 
 

 

Ievads  
Šajā uzdevumā mēs apskatīsim efektīvu procesu ūdens tvaika ražošanai, kas tika nodemonstrēts 

nesenajos eksperimentos. Ūdenī peld nanometru izmēru sudraba lodītes (nanodaļiņas) ar 

koncentrāciju tikai aptuveni      daļiņas uz litru. Ūdens ar nanodaļiņām ir apgaismots ar fokusētu 

gaismas kūli. Daļu no gaismas absorbē nanodaļiņas, kas tādēļ sakarst un rada tvaiku savā tiešajā 

tuvumā, nesasildot ūdens pamatmasu. Tvaiks izkļūst ārā no sistēmas uzpeldošu tvaika burbulīšu 

veidā. Šis process patlaban vēl nav izpētīts visās detaļās, bet ir zināms, ka galveno lomu spēlē 

gaismas absorbcija caur tā saucamajām elektronu kolektīvajām svārstībām metāliskajās 

nanodaļiņās. Šo iekārtu sauc „Plazmoniskais tvaika ģenerators”.  

 

 

 

 
  

Att. 2.1 (a) Sfēriska elektriski neitrāla nanodaļiņa ar rādiusu R novietota koordinātu sistēmas centrā. (b) 

Sfēra ar pozitīvu homogēnu lādiņa blīvumu   (sarkana), un tajā ietilpstošs mazāks sfērisks elektriski neitrāls 

apgabals (0, dzeltens) ar rādiusu   , kura centrs ir nobīdīts par          . (c) Lode ar nanodaļiņas sudraba 

jonu pozitīvo lādiņa blīvumu   ir novietota nekustīgi koordinātu sistēmas centrā. Sfēriska negatīvi lādēta 

apgabala ar elektronu mākoņa lādiņa blīvumu –    (zilā krāsā) centrs ir nobīdīts par   , kur     .  (d) 

Ārējs homogēns elektriskais lauks          . No laika atkarīgā laukā     elektronu mākonis kustas ar 

ātrumu         . (e) Taisnstūrveida trauks ar izmēriem (     ) piepildīts ar nanodaļiņu ūdens 

suspensiju  un apgaismots ar monohromatisku gaismu ar leņķisko frekvenci    un intensitāti  , kas izplatās z 

ass virzienā.  
 

  

Viena sfēriska sudraba nanodaļiņa 
Visā uzdevuma garumā mēs apskatīsim sfērisku sudraba nanodaļiņu ar rādiusu          , kuras 

centrs ir nofiksēts koordinātu sākumpunktā, skaties Att. 2.1(a). Visa kustība, spēki un ierosinošie 

lauki ir orientēti paralēli horizontālajai  -asij (ass vienības vektors   ). Nodaļiņa satur brīvos 

(vadāmības) elektronus, kas kustas visā nanodaļiņas tilpumā nepiesaistīti ne pie viena konkrēta 

sudraba atoma. Katrs sudraba atoms ir ieguldījis vienu brīvo elektronu, tādējādi kļūstot par pozitīvi 

lādētu jonu. 
  

2.1 

Atrodi sekojošus lielumus: nanodaļiņas tilpumu   un masu  , sudraba jonu skaitu   un 

lādiņa blīvumu nanodaļiņā  , un brīvajiem elektroniem to koncentrāciju  , to kopējo 

lādiņu  , un to kopējo masu   . 

0.7 
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Elektriskais lauks neitrālajā apgabalā uzlādētās lodes ietvaros 
Visā uzdevuma garumā visu materiālu relatīvo dieleketrisko caurlaidību var uzskatīt par vienādu ar 

   . Lodē ar vienmērīgu tilpuma lādiņa blībumu   un rādiusu R ir radīts neliels neitrāls lodveida 

apgabals ar radius   , piepildot to ar pretējo lādiņa blīvumu –  . Neitralās lodes centrs ir novirzīts 

par vektroru          no lielās „R-lodes” centra, skaties 2.1(b) attēlu. 

 

2.2 
Pierādi, ka elektriskais lauks aprakstītajā elektriski neitrālajā apgabalā ir vienmērīgs un 

aprakstāms ar vienādojumu      (    )   , kurā Tev ir jānosaka reizinātājs  . 
1.2 

 

Atgriezējspēks, kas darbojas uz nobīdīto elektronu mākoni 
Turmakajā uzdevuma risināšanas gaitā mēs apskatīsim nanodaļiņas brīvo elektronu kolektīvo 

kustību, un šim nolūkam elektronus modelēsim kā vienotu negatīvi lādētu lodi ar vienmērīgu lādiņa 

blīvumu –  , un centru, kas var kustēties gar x-asi attiecībā pret koordinātu sākupunktu, kas ir 

nofiksēts pozitīvi lādētās (sudraba jonu) lodes centrā, vektora    sākumpunktā, skaties Att. 2.1(c). 

Ārējais spēks      nobīda elektronu mākoni uz jauno līdzsvara stāvoklī          ar       . 

Neskaitot niecīgus uzkrātos lādiņus nanodaļiņas pretējos galos, lielākā tās tilpuma daļa paliek 

elektriski neitrāla.  

  

2.3 

Izmantojot lielumus    un n , aprēķini sekojošus divus lielumus: atgriezējspēku  , kas 

darbojas uz elektronu mākoni un darbu    , kas tiek pastrādāts elektronu mākoņa 

nobīdīšanas laikā. 

1.0 

 

 

Sfēriskā sudraba nanodaļiņa nemainīgajā ārējā elektriskajā laukā 
Viena nanodaļiņa ir novietota vakuumā un atrodas ārējā spēka      ietekmē, ko rada pieliktais 

statiskais vienmērīgais elektriskais lauks ar intensitāti         , un kas nobīda elektronu 

mākoni par nelielu attālumu     , kur       . 

   

2.4 

Aprēķini elektronu mākoņa nobīdi    izmantojot lielumus    un n, kā arī aprēķini 

elektronu lādiņa daudzumu –  , kas tiek izbīdīts cauri yz-plaknei, kura iet caur 

nanodaļiņas centru, izmantojot lielumus          . 

0.6 

 

Sudraba nanodaļiņas efektīvā kapacitāte un induktivitāte  
Gan nemainīgā, gan no laika atkarīgā lauka    gadījumā, nanodaļiņu var modelēt kā ekvivalento 

elektrisko ķēdi. Atbilstošo efektīvo kapacitāti var aprēķināt, saistot darbu    , kas tika pastrādāts 

atdalot lādiņus     ar kondensatora enerģiju, kurš ir uzlādēts ar lādiņiem    . Lādiņu atdalīšana 

rada noteiktu spriegumu    uz ekvivalentā kondensatora. 

 

2.5a 
Izsaki ekvivalentās ķēdes efektīvo kapacitāti C ar lielumiem    un  , un aprēķini tās 

skaitlisko vērtību.  
0.7 

2.5b 
Nosaki spriegumu   , kas ir jāpieslēdz  ekvivalentajam kondensatoram, lai uz tā 

uzkrātos lādiņš   . Atbildi izsaki, izmantojot lielumus    un  . 
0.4 
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No laika atkarīgā lauka    gadījumā, elektronu mākonis kustas ar ātrumu        , skaties 2.1(d) 

attēlu. Mākonim ir kinētiskā enerģija     , un tas veido elektrisko strāvu   , kas šķērso iepriekš 

aprakstīto yz-plakni. Elektronu mākoņa kinētiskā enerģija atbilst ekvivalentās spoles enerģijai; šīs 

spoles induktivāte ir   un tajā plūst strāva  .  
 

2.6a Izsaki gan     , gan   ar ātruma   un dažu iepriekš definēto lielumu palīdzību. 0.7 

2.6b 
Izsaki efektīvo induktivitāti   izmantojot daļiņas rādiusu  , elektrona lādiņu   un masu 

  , kā arī elektronu koncentrāciju  . Aprēķini   skaitlisko vērtību. 
0.5 

  

 

Sudraba nanodaļiņas plazmonu rezonanse  
No augstāk veiktās analīzes seko, ka kustību, kas tiek ierosināta novirzot elektronu mākoni no 

līdzsvara stāvokļa un pēc tam atlaižot, var modelēt ar ideālu LC ķēdi, kas svārstās rezonansē. Šī 

elektronu mākoņa dinamiskā moda ir pazīstama kā t.s. plazmonu rezonanse, kuras leņķiskā 

frekvence   .  

  

2.7a 
Izsaki plazmonu leņķisko frekvenci   , izmantojot elektrona lādiņu   un masu   , 

elektronu blīvumu  , un elektrisko konstanti   . 
0.5 

2.7b 
Aprēķini    skaitlisko vērtību (rad/s vienībās) un viļņa garumu    (nanometros) 

gaismai vakuumā, kuras leņķiskā frekvence ir     . 
0.4 

 

 

Sudraba nanodaļiņa, kuru apstaro gaisma ar plazmona frekvenci 
Atlikušajā uzdevuma daļā nanodaļiņa tiek apstarota ar monohromātisko gaismu, kuras leņkiskā 

frekvence sakrīt ar plazmonu frekvenci    un kuras intensitāte   
 

 
     

             . Tā 

kā viļņa garums ir liels,     , var uzskatīt, ka nanodaļiņa ir ievietota homogēnajā elektriskajā 

laukā, kas svārstās harmoniski,          (   )   . Lauka    iedarbībā elektronu mākoņa 

centrs   ( ) svārstās ar to pašu frekvenci, ar ātrumu          un ar nemainīgu amplitūdu   . Šī 

svārstību kustība noved pie gaismas absorbcijas. Enerģija, kas tiek pārnesta uz nanodaļiņu vai nu 

tiek pārvērsta par Džoula siltumu, vai nu tiek no jauna izstarota kā izkliedētā gaisma.   

     Džoula sildīšanu izraisa gadījuma neelastīgās sadursmes, kurās katrs no brīvajiem elektroniem 

laiku pa laikam uzduras sudraba jonam un zaudē visu savu kinētisko enerģiju.  Šī enerģija pārvēršas 

par sudraba jonu svārstībām (siltumu). Vidējais laiks starp sadursmēm katram atsevišķajam 

elektronam ir       , kur sudraba nanodaļiņu gadījumā mēs lietojam vērtību        

       .  
 

2.8a 
Izsaki laikā vidējo Džoula sildīšanas jaudu nanodaļiņā      , kā arī laikā vidējo strāvas 

kvadrātu 〈  〉, kas tiešā veidā satur laikā vidējo elektronu mākoņa ātruma kvadrātu 〈  〉.  
1.0 

2.8b 

Nosaki efektīvo omisko pretstību       ekvivalentajā nanodaļiņas rezistora modelī, kurā 

Džoula sildīšanas jaudu       rada elektronu mākoņa strāva I. Aprēķini       skaitlisko 

vērtību. 

1.0 
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Krītošās gaismas kūlis zaudē laikā vidējo jaudu      , izkliedējoties uz oscilējošā elektronu mākoņa 

(atkārtotā izstarošana jeb re-emisija).       ir atkarīga no iekliedējošā avota amplitūdas    , lādiņa 

 , leņķiskās frekvences    un gaismas īpašībām (gaismas ātruma   un elektriskās konstantes   ). 

Izmantojot šos četrus mainīgos, jaudu       var izteikt kā       
    

   
 

       
.  

  

2.9 

Izmantojot        izteiksmi, izsaki atbilstošo efektīvo izkliedes pretestību       (kas ir 

analoģiska      ) attiecīgajā ekvivalentā rezistora modelī un aprēķiniet šīs pretestības 

skaitlisko vērtību.  

1.0 

      

Sudraba nanodaļiņu modelējot, augstāk aprakstītie ekvivalentās ķēdes elementi tiek apvienoti LCR 

virknes slēgumā. Šī ķēde tiek darbināta ar harmonisku maiņspriegumu        (   ), kuru 

nosaka krītošās gaismas elektriskais lauks   .  

  

2.10a 
Izrisini laikā vidējos jaudas zudumus        and      , izmantojot elektriskā lauka 

amplitūdu    krītošajā gaismā pie plazmonu rezonanses frekvences     . 
1.2 

2.10b Aprēķini   ,      , un       skaitliskās vērtības. 0.3 

      

Tvaika ģenerēšana ar gaismu 
Tiek pagatavota sudraba nanodaļiņu suspensija ūdenī ar koncentrāciju           

      . Tā 

tiek ievietota caurspīdīgā paralēlskaldņa formas traukā ar izmēriem             
        un tiek apstarota ar gaismu ar plazmonu frekvenci un to pašu intensitāti               
kā aprakstīts iepriekš; gaisma krīt perpendikulāri     skaldnei, skaties 2.1(e) attēlu. Ūdens 

temperatūra ir        
   un mēs uzskatām, labā saskaņā ar eksperimentiem, ka stacionārajā 

režīmā viss Džoula siltums, kas izdalās nanodaļiņās, tiek patērēts tvaika ar temperatūru     
        radīšanai, nepalielinot ūdens temperatūru.  

  

Plazmoniskā tvaika ģeneratora termodinamiskais lietderības koeficients   tiek definēts ar jaudu 

           , kur      ir jauda, ar kuru tiek ražots tvaiks visā traukā, bet      ir kopējā uz trauku 

krītošās gaismas jauda.  

 

Lielāko daļu no laika nanodaļiņa pavada tvaika apvalkā, tādēļ var uzskatīt, ka tā atrodas vakuumā. 

 

2.11a 
Aprēķini pilno tvaika masu sekundē    , kuru ražo plazmoniskais tvaika ģenerators, to 

apstarojot uz plazmonu frekvences un ar intensitāti  . 
0.6 

2.11b 
Aprēķini plazmoniskā tvaika ģeneratora termodinamiskā lietderības koeficienta   

skaitlisko vērtību. 
0.2 

 

 


