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Vispirms uzmanīgi izlasi sekojošos noteikumus: 

1. Izmanto tikai olimpiādes organizatoru iedoto pildspalvu.  

2 Atbildes raksti tikai uz izsniegto lapu vienas puses.  

3 Atbildēs izmanto pēc iespējas mazāk vārdu, domas pamatošanai vairāk lieto 

vienādojumus, skaitļus, zīmējumus. Ja tiek prasīts skaitlis kā rezultāts, pasvītro savu 

gala rezultātu ar viļņotu līniju. 

4. Raksti uz baltajām lapām savu mērījumu rezultātus un visu to, ko uzskati par 

nepieciešamu dotā uzdevuma atrisināšanai un ko tu gribi iekļaut vērtējumā.  

5. Obligāti nepieciešams uzrakstīt savu valsti (Country) un savu numuru (Student No.) 

uz katras lappuses, kuru izmanto. Turklāt, uz baltajām lappusēm, kuras izmantotas, 

jāuzraksta uzdevuma numurs (Question No.: piem., A-(1), katras lappuses numurs 

(Page No.) un kopējais balto lappušu skaits, kuras esi izmantojis un kuras vēlies, lai 

tiktu vērtētas (Total No. of pages). Ja tu izmanto baltās lappuses melnrakstiem un 

nevēlies, lai tās tiktu vērtētas, pārvelc lappusēm pāri lielu krustu un nenumurē tās. 

6. Darbu nododot, atbilžu lapas un grafikus sakārto pareizā secībā. 

7. Kļūdu taisnstūri grafikos nepieciešami tikai eksperimenta A daļā. 

8. Uzmanību! Neskaties tiešā lāzera starā. Tā var nopietni sabojāt redzi!! 

 

 

 

 

Vēlam veiksmi! 

 Austris Cābelis un Jānis Harja 

 

 



Ierīces un materiāli 

1. Tabulā uzskaitītas eksperimentiem nepieciešamās ierīces un materiāli 

 ierīce skaits   ierīce skaits 

A Fotodetektors (FD) 1  I Baterijas 2 

B Polarizatori, iestiprināti 

turētājos ar rotācijas iespēju 

2 J Kastīte baterijām 1 

C 90
o
 šķidro kristālu šūna 

(dzeltenas krāsas vadi)  

1 K Optiskais sols 1 

D Frekvenču ģenerators  1 L Puscaurspīdīgs papīrs 2 

E Lāzera diode (LD) 1 M Lineāls 1 

F Multimetrs 

 

2 N *Balta lenta (lai veiktu atzīmes 

uz ierīcēm) 

1 

G Paralēli orientēta šķidro 

kristālu šūna (oranžas krāsas 

vadi) 

1 O Šķēres 1 

H Maināms rezistors 1 P Papīrs grafikiem 10 

* Neveic nekādas atzīmes tieši uz ierīcēm. Ja nepieciešams, atzīmē ar balto lentu 

nepieciešamās atzīmes uz tām  
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2. Instrukcija darbam ar multimetru: 

  

* “DC/AC” slēdzis līdzprieguma DC vai maiņsprieguma AC mērīšanai 

* Lieto ligzdas “V” un “COM” sprieguma un pretestības mērīšanai 

* Lieto ligzdas “mA” un “COM” mazu strāvu mērīšanai. Tādā gadījumā uz displeja 

strāvas stiprums būs miliampēros. 

* Ar slēdzi iestādi nepieciešamo darba režīmu: “V” – sprieguma mērīšanai, “A” –strāvas 

stipruma mērīšanai un “” – pretestības mērīšanai. 
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3. Instrukcija darbam ar frekvenču ģeneratoru 

* Ar pirmo barošanas slēdža “ON” nospiešanu ierīce ieslēdzas, ar atkārtotu slēdža 

nospiešanu – izslēdzas. 

* Izvēlies frekvenču diapazonu, nospiežot attiecīgo slēdzi.       

* Frekvence parādīsies uz digitālā ekrāna 

* Ar rupjās un precīzās regulēšanas pogām noregulē ģeneratoru uz nepieciešamo 

frekvenci. 

* Izvēlies tainstūrveida formas vilni no viļņa formas slēdžiem (ar pirmo slēdzi no kreisās 

puses) 

*Ar sprieguma amplitūdas regulēšanas pogu paneļa labajā pusē ieregulē izejas sprieguma 

vērtību 
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Daļa A: Lāzera diodes optiskās īpašības 

I. Ievads 

 

1. Lāzera diode 

 

Šajā eksperimentā gaismas avots ir lāzera diode jeb diožu lāzers, kas izstaro gaismu ar 

viļņa garumu 650 nm. Kad strāva lāzera diodē (LD) pārsniedz par noteiktu lielumu 

(slieksni), lāzera diode var izstarot monohromatisku, daļēji polarizētu un koherentu 

gaismu. Kad strāva, kas plūst caur lāzeru diodi ir mazāka par sliekšņa strāvu, izstarotās 

gaismas intensitāte ir ļoti niecīga. Virs sliekšņa, pieaugot strāvai, izstarotās gaismas 

intensitāte ļoti strauji palielinās un mainās lineāri atkarībā no strāvas. Ja strāva turpina 

palielināties, lāzera diodes temperatūra paaugstinās, un gaismas intensitāte vairs tik 

strauji nepalielinās. Tādējādi, optimālais darba režīms lāzera diodei ir strāvas apgabals, 

kurā izstarotās gaismas intensitāte mainās lineāri atkarībā no strāvas. Vispārīgā gadījumā, 

sliekšņa strāva Ith tiek noteikta kā lineārās daļas ekstrapolācijā iegūtais krustpunkts ar 

strāvas asi. 

Uzmanību! Neskaties tiešā lāzera starā. Tā var nopietni sabojāt redzi. 

 

2. Gaismas detektors 

 

Šajā eksperimentā izmantotais gaismas detektors sastāv no fotodiodes un strāvas 

pastiprinātāja. Kad fotodiodei tiek pielikts ārējs nobīdes spriegums, uz fotodiodi krītošā 

gaisma rada fotostrāvu. Ja krītošā gaisma ir monohromatiska un pie nemainīgas 

temperatūras fotostrāvas lielums ir proporcionāls gaismas intensitātei. Savukārt, ar 

strāvas pastiprinātāja palīdzību fotostrāva tiek pārveidota, lai varētu tikt mērīts izejas 

spriegums. Dotajam fotodetektoram šādai strāvas pārveidošanai ir divi proporcionalitātes 

koeficienti – augstais (attēlā pie ierīcēm un materiāliem “HI”) un zemais (attēlā pie 

ierīcēm un materiāliem “LO”). Šajā eksperimentā tiks izmantots tikai zemais. Tomēr 

jāievēro, ka pie pārāk lielām gaismas intensitātēm izejas spriegums var sasniegt 

piesātinājumu (tas parasti notiek apmēram pie 8V sprieguma vērtības) un fotodiodes 

rādījumi vairs pareizi neatspoguļos krītošās gaismas intensitātes lielumu. Tādējādi, 

piemērotais fotodetektora darba režīms ir tad, kad izejas spriegums patiešām ir 

proporcionāls gaismas intensitātei.  

 

 

 



 

II. Eksperimenti 

 

Lāzera diodes un fotodetektora raksturlielumi 

 

Eksperimentu sekmīgai veikšanai liela nozīme ir gaismas staru virzienam starp 

atsevišķām eksperimentālās iekārtas daļām un optimālai darba režīma izvēlei. A daļa 

paredzēta, lai iepazītos ar šiem procesiem un jautājumu par polarizācijas leņķi. 

 

1. Nostiprini lāzera diodi un fotodetektoru uz optiskā sola uz horizontālas līnijas kā 

parādīts 5.attēlā. Pievieno maināmo rezistoru, bateriju komplektu, ampērmetru, 

voltmetru, lāzera diodi, un fotodetektoru kā parādīts 6.attēlā. Noregulē maināmo 

rezistoru tā, lai strāvas stiprums caur šķidrā kristāla šūnu būtu apmēram 25 mA un 

lāzera diode pareizi izstarotu gaismu. Izvēlies fotodetektora zemo 

proporcionalitātes koeficienta režīmu. Noregulē lāzera diodi un fotodetektoru tā, 

lai gaisma no lāzera nokļūtu fotodetektora korpusa mazajā caurumā un 

fotodetektora rādījumi sasniegtu maksimālo vērtību.  

Uzmanību: Nesavieno melno un sarkano baterijas kontaktu, lai neradītu īsslēgumu. 

 

 

5. attēls. Lāzera diodes (LD) un fotodetektora (FD) novietojums uz optiskā sola.  

 

 

6.attēls. Lāzera diodes slēguma shēma 



 

2. Izmanto fotodetektora izejas spriegumu, lai raksturotu lāzera gaismas intensitāti J. 

Noregulē maināmo rezistoru tā, lai strāvas stiprums I lāzera diodē mainītos no 

nulles līdz maksimālajai vērtībai, un izmēri J atkarībā no I. Pievērs uzmanību 

piemērota strāvas stipruma izmaiņas soļa izvēlei dotajā eksperimentā.  

 

 

 

 

 

Uzdevums A-(2)  (3.5 punkti) 

 

 

 

 

 

 

3. Izvēlies lāzera diodes strāvu tā, lai Ith + 2(Im – Ith)/3 un pārliecinies, ka lāzera 

diode un fotodetektors strādā optimāli. 

4. Sagatavošanās eksperimentam B:  Nostiprini polarizatoru uz optiskā sola tuvu 

lāzera diodei (kā parādīts 7.attēlā). Pārliecinies, ka gaisma no lāzera diodes krīt uz 

polarizatora centrālo daļu. Orientē polarizatoru tā, lai krītošās gaismas stars būtu 

perpendikulārs polarizatora virsmai. (Norāde: tu vari izmantot puscaurlaidīgo 

papīru kā izmēģinājuma ekrānu, lai pārbaudītu vai viens ar otru sakrīt krītošais un 

atstarotais stars t.i., vai krītošais stars ir perpendikulārs polarizatora virsmai.  

 

7. attēls. Polarizatora (P) novietojums uz optiskā sola. 

 

5. Nemainot strāvas stiprumu lāzera diodē, nostiprini otro polarizatoru (turpmāk to 

sauks arī par analizatoru) uz optiskā sola un pārliecinies, ka sasniegta 

nepieciešamā orientācija, t.i., gaismas avots, detektors un abi polarizatori atrodas 

uz vienas taisnes un katra polarizatora virsma ir perpendikulāras gaismas staram.  

Uzdevums A-(1)  (1.5 punkti) 

Veic mērījumus, sakārto mērījumus tabulā un attēlo grafiski J atkarībā no I.  

Atrodi maksimālo strāvas stiprumu Im no grafika J atkarībā no I lineārajā posmā.. 

Novērtē iegūtā rezultāta kļūdu. 

Ar bultām () atzīmē grafika J atkarībā no I lineāro posmu un atrodi sliekšņa strāvas 

stiprumu Ith. Novērtē iegūtā rezultāta kļūdu.  


