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Difrakcija no virsmas spraiguma viļņiem uz ūdens virsmas 

Ievads  

Viļņu uz šķidruma virsmas veidošanās un izplatīšanās ir svarīga un labi pētīta parādība. Viļņu kustībai 

nepieciešamos atgriezējspēkus var nodrošināt gan gravitācija, gan virsmas spraigums. Ja viļņu garums 

ir daudz mazāks par kritisko viļņa garumu c, gravitācijas ietekme ir neievērojama, un viļņu īpašības 

nosaka tikai virsmas spraiguma efekts (𝜆𝑐 = 2𝜋√
𝜎

𝜌𝑔
, kur σ ir virsmas spraigums, ρ ir šķidruma 

blīvums un g ir brīvās krišanas paātrinājums). 

Šai eksperimentā jūs pētīsiet virsmas spraiguma viļņus uz šķidruma virsmas, kuru viļņa garums ir 

mazāks par c. Virsmas spraigums ir šķidruma īpašība, kuras dēļ šķidruma virsma uzvedas kā 

nostiepta membrāna. Iešūpinot šķidruma virsmu, ierosinājums izplatās tālāk vilnis, tieši tāpat kā pa 

membrānu. Lai radītu viļņus uz ūdens virsmas, lietosim vibratoru ar elektrisku piedziņu. Ja lāzera 

stars krīt uz šiem virsmas viļņiem nelielā leņķī pret virsmu, viļņi darbojas kā difrakcijas režģis, radot 

labi izšķiramu difrakcijas ainu. 

Virsmas viļņiem izplatoties, tie rimst (amplitūda pakāpeniski samazinās). Šo rimšanu rada šķidruma 

viskozitāte – īpašība, kas raksturo pretestību blakus esošo šķidruma slāņu relatīvajai kustībai. 

Mērķis 

Lietot difrakciju no virsmas spraiguma viļņiem, lai noteiktu virsmas spraiguma un viskozitātes 

koeficientus dotajam ūdens paraugam. 

Eksperimentālo piederumu saraksts 

 

[1] Apgaismojuma mērītājs (pievienots gaismas 

sensora blokam) 

[2] Gaismas sensora bloks, piestiprināts pie 

bīdmēra, un novietots uz ekrāna pamatnes   

[3] Planšetdators (lieto kā sinusoidālu viļņu 

ģeneratoru) 

[4] Digitāls multimetrs 

[5] Vibratora vadības bloks 

[6] Koka platforma 

[7] Vadulas kustīgajam gaismas sensora blokam 

[8] Regulējams līdzstrāvas barošanas avots  

[9] Šešstūra atslēga, mērlenta un plastmasas 

lineāls 

Attēls 1: Aprīkojums uz koka platformas. 

 

[10] Lineāls un sliede ar vibratora pozīcijas atzīmi 

[11] Vibratora bloks 

[12] Ūdens paplāte 

[13] Plastmasas pārvalks 

[14] Vibratora augstuma regulēšanas bloks 

[15] Lāzera gaismas avots nr. 2 (viļņa garums L 

= 635 nm, 1nm = 10
-9

 m) 

[16] Ūdens paraugs šim eksperimentam 

[17] 500 ml mērcilindrs 

Attēls 2: Aprīkojums vibratora un lāzera darbības nodrošināšanai. 
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Piederumu apraksts 

a) Planšetdators kā sinusoidālu viļņu ģenerators 

 

[18]: Ieslēgšanas slēdzis 

[19]: Skaļuma palielināšana (Volume up) 

[20]: Skaļumu samazināšana (Volume down) 

[21]: Lādēšanas ligzda 

[22]: Audio ligzda savienošanai ar vibratora vadības bloku [5] 

Attēls 3: Planšetdatora slēdži un ligzdas 

 

Piezīmes  Planšetdatoram visu laiku jābūt pieslēgtam pie lādētāja 

 Viegli nospiediet ieslēgšanas slēdzi vienreiz, lai ieslēgtu starta ekrānu 

  Uzturiet maksimālo izejas skaļumu ar “Volume up” pogu [19]. 

 

 

 

 
Pieskarieties un 

slidiniet ikonu 

[23] lai atbloķētu 

Uzklikšķiniet pa ikonu [24] 

lai palaistu sinusoidālo 

viļņu ģeneratoru 

Attēls 4: Planšetdatora sāknēšanas ekrāni 

 

[25]: Viļna formas izvēle (visu laiku saglabāt “SIN”) 

[26]: Amplitūdas regulators 

[27]: Frekvences regulators 

[28]: Frekvences vērtības lauks (Hz) 

[29]: Lietotnes statusa indikators/slēdzis 

“OFF” - sinusoidālu viļņu ģenerators ir izslēgts (OFF) 

“ON” - sinusoidālu viļņu ģenerators ir ieslēgts (ON) 

Attēls 5: Sinusiodālu viļņu ģeneratora lietotne 

 

Lai mainītu frekvenci 

 Uzsitiet pa frekvences vērtības lauku [28] (skat. Attēlu 5) lai 

atvērtu skaitļu klaviatūru 

 Lietojiet dzēšanas (backspace) pogu [30] lai dzēstu iepriekšējo 

frekvences vērtību 

 Ievadiet vajadzīgo frekvenci un spiediet “Finished” pogu [31] 

Attēls 6: Ekrāns ar skaitļu klaviatūru frekvences vērtības ievadam 

 

Lai mainītu amplitūdu 

 Lietojiet amplitūdas regulatoru [26] uz planšetdatora ekrāna vai grozāmo pogu [33] uz vibratora 

vadības bloka [5] lai mainītu izejas amplitūdu.  
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b) Vibratora vadības bloks, digitālais multimetrs, regulējams līdzstrāvas barošanas avots un to 

savienošana 

 
 

 

[32]: Ligzdas multimetra vadu 

pievienošanai 
[37]: Vibratora plāksne 

Attēls 10: Lāzera gaismas avots nr. 2 [15] 

(piestiprināts metāla blokam) ar 

savienotājkabeli [42] 

[33]: Grozāmā poga sinusoidālo 

viļņu amplitūdas mainīšanai 

[38]: Spraudnis savienošanai ar 

vibratora vadības bloku 

 

[34]: Ligzda savienošanai ar 

vibratora bloku 
Attēls 8: Vibratora bloks[11]  

[35]: USB spraudnis regulējamā 

līdzstrāvas barošanas avota 

pieslēgšanai 

 

[39]: Maiņstrāvas 

/līdzstrāvas 

(AC/DC) pārslēgs  

[43]: Intensitātes slēdzis (saglabājiet 

“High” stāvoklī) 

[36]: Audiospraudnis 

planšetdatora pieslēgšanai  

[40]: Diapazona 

izvēles pārslēgs 

[44]: USB ligzda spraudnim no vibratora 

vadības bloka 

 [41]: Ieejas 

ligzdas 

[45]: Ligzda savienotājkabeļa no lāzera 

gaismas avota nr. 2 pieslēgšanai 

Attēls 7: Vibratora  

vadības bloks [5] 

Attēls 9: Digitālais  

multimeters[4] 

Attēls 11: Regulējams līdzstrāvas 

barošanas avots [8] 

 

 
   

[36][22] [38][34] [41][32] [35][44] un [42][45] 

Attēls 12: Savienojumi starp planšetdatoru, vibratora vadības bloku un  

regulējamu līdzstrāvas barošanas avotu  
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c) Gaismas sensora bloks un apgaismojuma mērītājs 

   
 

[46]: Apaļa atvere gaismas sensorā 

[47]: Apgaismojuma mērītāja ieslēgšanas slēdzis 

[48]: A, B, C – apgaismojuma mērītāja jūtīguma 

diapazonu pārslēdzējs 

Viens bīdmēra žoklis ievietojas 

rievā gaismas sensora 

aizmugurē 

Skrūves pievilkšanai 

izmantojiet sešstūraino 

atslēgu 

Attēls 13: Gaismas sensora bloks un 

 apgaismojuma mērītājs 

Attēls 14: Gaismas sensora bloka piestiprināšana 

 

Sākotnējā regulēšana 

 
 

  
 

Attēls 15: Labējā 

atstarotāja 

noņemšana 

Attēls 16: 

Pamatnes skrūves 

pieskaras koka 

līstei 

Attēls 17: Vibratora plāksnes korekts novietojums un 

melnā skrūve augstuma regulēšanai 

1. Atvienojiet lāzera nr. 1 savienotājkabeli un ievietojiet lāzera nr. 2 savienotājkabeļa spraudni 

regulējamā līdzstrāvas barošanas bloka ligzdā. Piezīme: lāzers nr. 2 jau ir noregulēts atbilstošā 

gaismas krišanas leņķī. Neaiztieciet lāzera gaismas avotu nr. 2!   

2. Noņemiet labējo gaismas atstarotāju, kuru lietojāt E-I eksperimentā, atskrūvējot spārnuzgriezni zem 

koka platformas (Attēls 15). 

3. Noņemiet ekrānu, kuru lietojāt E-I eksperimentā, un ievietojiet gaismas sensora bloku ekrāna 

pamatnē. Novietojiet ekrāna pamatni starp vadulas virzošajām sliedēm [7]. 

4.  Novietojiet koka platformu [6] tā, lai tās pamatnes skrūves pieskartos koka līstei, kas piestiprinata 

pie darba galda (Attēls 16).  

5. Paceliet sānu malu plastmasas pārvalkam pār vibrācijas/lāzera vadības bloku. Ielejiet precīzi 500 ml 

ūdens parauga paplātē [12] lietojot mērcilindru [17]. 

6. Ieslēdziet lāzeru. Atrodiet atstarotās lāzera gaismas plankumu uz gaismas sensora. Pārvietojot 

gaismas sensora bloku uz priekšu un atpakaļ pa vadulas sliedēm, lāzera gaismas plankumam ir 

jāpārvietojas stingri vertikāli un nevis leņķī pret vertikālo virzienu. Maza koka platformās regulēšana 

sānu virzienā un vertikāla gaismas sensora pārvietošana ļaus jums nodrošināt lāzera gaismas 

plankuma precīzu trāpīšanu apaļajā atverē gaismas sensora centrā. Apgaismojuma mērītāja uzrādītā 

intensitātes vērtība būs maksimāla, ja lāzera gaismas plankuma centrs sakritīs ar atveres centru. 
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7. Vibratora plāksne jau ir ieregulēta korektā vertikālā pozīcijā. NEGROZIET melno bloka augstuma 

regulēšanas skrūvi [14] (Attēls 17). 

8. Vibratora bloku var pārvietot horizontāli uz priekšu un atpakaļ. Vibratora pozīcijas atzīme uzrāda 

vibratora bloka atrašanās vietu uz lineāla [10]. 

9. Veicot mērījumus, turiet plastmasas pārvalka sānu malu nolaistu, lai aizsargātu ūdens virsmu no 

gaisa plūsmām. 

Eksperiments 

C daļa: Leņķa  starp lāzera staru un ūdens virsmu mērīšana    

 

Attēls 18: Leņķa  mērīšana. 

Uzde-

vumi 
Apraksts Punkti 

C1 

Ar piemērotu soli pārvietojiet gaismas sensora bloku gar vadulas sliedēm. Katrā solī pierakstiet 

atbilstošo bloka X koordināti un atbilstošo gaismas plankuma Y koordināti. Savus mērījumus 

apkopojiet Tabulā C1. (Uz apgaismojuma mērītāja ir jāizvēlas piemērotais mēradiapazons). 
1.0 

C2 
Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph C1” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 

leņķa  vērtību grādos. 
0.6 

 

D daļa: Virsmas spraiguma  noteikšana dotajam ūdens paraugam 

No difrakcijas teorijas izriet, ka  

     𝑘 =
2𝜋

𝜆𝐿
sin 𝜃  sin 𝛾,     (1) 

kur 𝑘 = 2𝜋
𝜆𝑤

⁄  ir viļņu skaitlis virsmas spraiguma viļņiem,  

w un L ir viļņu garumi, attiecīgi, virsmas spraiguma viļņiem un lāzera gaismai.  

 ir leņķiskais attālums starp centrālo maksimumu un pirmās kārtas maksimumu (Attēls 19).  

Viļņu vibrāciju frekvence f ir saistīta ar viļņu skaitli k ar sakarību 

     𝜔 = √
𝜎

𝜌
𝑘𝑞 ,     (2) 

kur 𝜔 = 2𝜋𝑓,  ir ūdens blīvums un q ir vesels skaitlis. 
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Attēls 19: Iekārtas shematisks attēls. 

1. Nostipriniet gaismas sensora bloku [2] (lietojiet fiksācijas skrūvi ekrāna pamatnē) sliežu galā 

stāvoklī, kas ir kā parādīts Attēlā 1. Izvēlieties piemērotu apgaismojuma mērītāja diapazonu.  

 

Uzde-

vums 
Apraksts Punkti 

D1 

Izmēriet attālumu l1 starp gaismas sensora atveri un ūdens paplātes ārējo malu. Tajā vietā, kur lāzera 

stars ieiet ūdenī, jūs redzēsiet taisnu līniju. Šīs līnijas centrs ir gaismas krišanas punkts. Izmēriet 

attālumu l2 no šī punkta līdz trauka ārējai malai. Aprēķiniet L. Rezultātus ierakstiet atbilžu lapā. 
0.3 

 

2. Novietojiet vibratoru tā, lai pozīcijas indikators atrastos pretī iezīmei 7.0 cm uz horizontālā 

lineāla [10]. 

3. Iestādiet sinusoidālo viļņu frekvenci uz 60 Hz un noregulējiet amplitūdu tā, lai būtu skaidri 

redzami difrakcijas ainas pirmās un otrās kārtas maksimumi (Attēlā 19 iekļautais apaļais attēls).  

 

Uzde- 

vums 
Apraksts Marks 

D2 

Izmēriet attālumu starp otrās kārtas maksimumiem virs un zem centrālā maksimuma. No šī 

mērījuma aprēķiniet x1. Atkārtojiet mērījumus, katru reizi palielinot frekvenci ar piemērotu soli. 

Rezultātus apkopojiet Tabulā D1. 
2.8 

D3 

Izdomājiet tādus piemērotus mainīgos, lai atbilstošā grafika slīpuma koeficients būtu vienāds ar q. 

Apkopojiet šo mainīgo vērtības Tabulā D2. Uzzīmējiet grafiku q noteikšanai un apzīmējiet to 

“Graph D1”. Pierakstiet vienādojumu 2 ar atbilstošo veselo q vērtību. 
0.9 

D4 

Izmantojot vienādojumu 2, izdomājiet tādus piemērotus mainīgos, lai atbilstošā grafika slīpuma 

koeficients ļautu aprēķināt . Apkopojiet šo mainīgo vērtības Tabulā D3. Uzzīmējiet grafiku  

noteikšanai un apzīmējiet to “Graph D2”. Aprēķiniet atbilstošo . ( =1000 kg.m
-3

). 

1.2 

 

E daļa: Rimšanas konstantes  un šķidruma viskozitātes  noteikšana 

Virsmas spraiguma viļņi rimst ūdens viskozitātes dēļ. Viļņu amplitūda h samazinās eksponenciāli līdz 

ar attālumu s no avota, 

     ℎ = ℎ0𝑒−𝛿𝑠 ,     (3) 

kur h0 ir amplitūda vibratora atrašanās vietā un  ir rimšanas konstante. 

Eksperimentāli amplitūdu h0 var saistīt ar spriegumu Vrms, kas ir pielikts vibratora blokam, caur 

sakarību 

     ℎ0 ∝ (𝑉𝑟𝑚𝑠)0.4      (4) 
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Rimšanas konstante ir saistīta ar šķidruma viskozitāti sekojoši: 

     𝛿 =
8

3

𝜋𝜂𝑓

𝜎
  ,      (5) 

kur  ir šķidruma viskozitātes koeficients. 

1. Novietojiet vibratoru pozīcijā 8.0 cm. 

2. Iestādiet frekvenci 100 Hz. 

3. Regulējot bīdmēru, novietojiet gaismas sensoru tā, lai pirmais difrakcijas ainas maksimums 

trāpa gaismas sensora atverē. 

4. Noregulējiet sinusoidālo viļņu amplitūdu Vrms tā, lai apgaismojuma mērītāja rādījums būtu 

100 vienības diapazonā A. Pierakstiet apgaismojuma mērītāja rādījumam atbilstošo Vrms. 

5. Pārvietojiet vibratoru prom no lāzera gaismas krišanas punkta ar 0.5 cm lieliem soļiem un 

pieskaņojiet Vrms, lai apgaismojuma mērītājs rādītu 100 vienības. Pierakstiet atbilstošo Vrms. 

Uzde-

vums 
Apraksts Punkti 

E1 Katrā solī veiktos mērījumus apkopojiet Tabulā E1.  1.9 

E2 
Uzzīmējiet piemērotu grafiku (apzīmējiet to ar “Graph E1”) un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 

rimšanas konstanti . 
1.0 

E3 Aprēķiniet dotā ūdens parauga viskozitātes koeficientu . 0.3 

 

 


