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Attēls 2: Pirmā eksperimenta E-I piederumi. 

 

Attēls 1: Foto 51. 

 

Difrakcija no spirālveida struktūras  
(Kopējas punktu skaits: 10) 

 

Ievads 
DNS rentgenstaru difrakcijas attēls (Att.1), uzņemts Rozalindas Franklinas 

laboratorijā un plaši pazīstams kā “Foto 51”, kļuva par pamatu DNS 

dubultspirāles struktūras atklāšanai, ko 1952.gadā izdarīja Votsons un Kriks. Šis 

eksperiments ļaus jums saprast redzamās gaismas difrakcijas ainas no 

spirālveida struktūrām. 

Mērķis 

Noteikt ģeometriskos parametrus spirālveida struktūrai, lietojot difrakciju. 

Eksperimentālo piederumu saraksts 

[1] Koka platforma [11] Plastmasas saspiedēji (knaģi) 

[2] Lāzera gaismas avots ar pamatni un turētāju [12] Apaļas melnas uzlīmes 

[3] 
Regulējams līdzstrāvas barošanas avots lāzera 

gaismas avotam 
[13] Mehāniskais zīmulis 

[4] Parauga turētājs ar pamatni [14] Digitālais bīdmērs ar turētāju 

[5] Kreisais atstarotājs (virsma ar spoguļpārklājumu) [15] Plastmasas lineāls (30 cm) 

[6] Labais atstarotājs (virsma ar spoguļpārklājumu) [16] Mērlenta (1.5 m) 

[7] Ekrāns (10 cm x 30 cm) ar pamatni un turētāju [17] Lapa ainu skicēšanai 

[8] Plakans spogulis (10 cm x 10 cm) [18] Lāzeru drošības brilles 

[9] Paraugs I (spirālveida atspere) [19] Lukturis, kas barojas no baterijas 

[10] 
Paraugs II (dubultspirālei tuvs, uz stikla plāksnes 

uzdrukāts, raksts) 
  

Piezīme: komponentes [1], [3], [14], [15], [16] un [18] tiks izmantotas arī eksperimentā E-II. 



Lapa 2 no 66 

 

E-I Q  

 
 

Piederumu apraksts 

 

Koka platforma [1]: Uz platformas ir cieti nofiksēti: virzošo sliežu pāris, lāzers, atstarotāji, ekrāns un 

paraugu turētāji. 

Lāzera gaismas avots ar pamatni un turētāju [2]: Lāzera gaismas ar viļņa garumu 𝜆 =
635 nm (1 nm = 10−9 m) avots ir iestiprināts ar fiksācijas skrūvi metāliskajā turētājā. Atbrīvojot 

fiksācijas skrūvi, lāzera novietojumu turētājā var regulēt. Turētājs savukārt ir ievietots lodveida 

stiprinājumā ([20] Attēlā 3), kas ir grozāms visos X-Y-Z virzienos. Lai iegūtu skaidru un asu 

difrakcijas ainu, staru kūļa fokusu var regulēt ar gredzenu pie izejas atvēruma (kā parādīts ar sarkano 

bultu Attēlā 3). 

Regulējams līdzstrāvas barošanas avots [3]: Uz avota priekšēja paneļa ir atrodami intensitātes 

slēdži (stipra/vāja = high/low), ligzda lāzera gaismas avota pieslēgšanai un trīs USB ligzdas. 

Aizmugures panelī atrodas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un 220V barošanas vada pieslēgums 

(papildus foto Attēlā 4). 

 

 

Parauga turētājs ar pamatni [4]: Paraugu iestiprina turētājā ar fiksācijas skrūvi augšpusē (Attēls 3). 

Paraugu turētāju var regulēt horizontāli, vertikāli, kā arī griezt ap asi. 

Kreisais atstarotājs [5]: Šis atstarotājs ir piestiprināts pie platformas (Att. 5). Nelietojiet to virsmu, 

kas ir iezīmēta ar X! 

Labais atstarotājs [6]: Šis atstarotājs ir piestiprināts pie platformas un ir noņemams (to atvienos 

eksperimentā E-II). Nelietojiet to virsmu, kas ir iezīmēta ar X!  

Ekrāns ar turētāju [7]: Ekrāns ir regulējams visos virzienos, izmantojot lodveida stiprinājumu un 

fiksācijas skrūvi (Attēls 5). Ekrānu pēc vajadzības var nostiprināt, kā parādīts Attēlā 2 vai kā Attēlā 6. 

Attēls 3: Lāzera gaismas avots un parauga 

turētājs. [20] lodveida stiprinājums. 

Attēls 5: Kreisais atstarotājs un 

ekrāns.  
Attēls 4: Regulējams līdzstrāvas 

barošanas avots. 

Figure 4: Power supply front and 

back panel. 
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Paraugs I [9]: Spirālveida atspere. 

Paraugs II [10]: Uz stikla plāksnes uzdrukāts 

dubultspirālei tuvs raksts. 

Digitālais bīdmērs ar turētāju [14]: Digitālais 

bīdmērs ir nofiksēts turētājā (turētāju izmantos 

eksperimentā E-II). Tam ir ieslēgšanas slēdzis 

(On/Off), nulles iestatīšanas slēdzis (Zero), 

mērvienību pārslēgšanas poga (mm/in, jālieto 

mm), ritentiņš, ar ko pārvietot bīdmēra žokli, 

un fiksācijas skrūve. Digitālo bīdmēru drīkst 

lietot attālumu mērīšanai uz ainu skicēšanas 

lapām. 

Ainu skicēšanas lapas [17]: Dotās ainu 

skicēšanas lapas ir paredzēts salocīt uz pusēm 

un nostiprināt uz ekrāna, izmantojot plastmasas knaģus. Pārliecinieties, ka difrakcijas ainas skice neiet 

ārpus tai paredzētā taisntūrveida laukuma uz lapas. 

 

Teorija 

Lāzera starojuma kūlis ar viļņa garumu 𝜆, kas krīt uz cilindrisku vadu ar diametru 𝑎 perpendikulāri 

vada asij, noliecas vadam perpendikulārā virzienā. Rezultējošā intensitātes sadalījuma aina uz ekrāna 

ir parādīta Attēlā 7. 

  

Attēls 7: Shematiski attēlota difrakcijas aina  

no viena atsevišķa cilindriska vada ar diametru 𝑎. 

Attēls 8: Shematiski attēlota difrakcijas 

aina no diviem cilindriskiem vadiem. 

 

Intensitātes sadalījums, kā funkcija no leņķa 𝜃 pret krišanas virzienu, ir aprakstams ar formulu 

 

    𝐼(𝜃) =  𝐼(0) [
sin 𝛽

𝛽
]

2
       kur 𝛽 =

𝜋 𝑎 sin 𝜃

𝜆
    

  

Centrālais plankums ir spožs, bet leņķiem, kuriem sin 𝛽 (𝛽 ≠ 0) ir nulle, intensitāte izzūd. Tādējādi, 

intensitātes sadalījuma n-tais minimums ir novērojams pie leņķa 𝜃𝑛, kurš ir nosakāms no izteiksmes 

     sin 𝜃𝑛 = ± 𝑛
𝜆

𝑎
              𝑛 =  1, 2, 3, 4, 5 ….  

  

Šeit ± norāda uz abām pusēm no centrālā spožā plankuma (𝜃 = 0). 

 

Difrakcijas aina, ko rada divi identiski paralēli vadi, kas novietoti attālumā d viens no otra (Attēls 8), 

ir kombinācija no divām ainām (difrakcija no viena vada un interference no diviem vadiem). 

Rezultējošo intensitātes sadalījumu apraksta sakarība 

 𝐼(𝜃) = 𝐼(0) cos2 𝛿 [
sin 𝛽

𝛽
]

2
, 

kur 𝛿 =
𝜋 𝑑 sin 𝜃

𝜆
 un 𝛽 =

𝜋 𝑎 sin 𝜃

𝜆
 

 
Figure 6: Alternatīvais ekrāna novietojums, 

pretstatā Attēlā 2 redzamajam. 
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Uz ekrāna, kas novietots lielā attālumā D no vadiem, 

minimumus difrakcijas dēļ novēro pozīcijās   

𝑥±𝑛 = ±𝑛
𝜆𝐷

𝑎
 un interferences dēļ pozīcijās 

 𝑥±𝑚 =  ± (𝑚 −
1

2
)

𝜆𝐷

𝑑
, kur 𝑚, 𝑛 = 1, 2, 3, 4, 5 … . 

Līdzīgi četriem identiskiem vadiem (Attēls 9), kopējais 

intensitātes sadalījums ir kombinācija no difrakcijas 

ainas uz katra vada un interference ainas vadu pāru dēļ, 

tādēļ tas ir atkarīgs no 𝑎, 𝑑 un 𝑠. Citiem vārdiem sakot, 

tiek novērota trīs dažādu intensitātes ainu kombinācija. 

 

 

Sākotnējā regulēšana 

1. Ieslēdziet lāzera gaismas avotu un noregulējiet abus atstarotājus tā, lai lāzera gaismas plankums 

kristu uz ekrāna. 

2. Izmantojot plastmasas lineālu un noregulējiet lāzera turētāju un atstarotājus tā, lai lāzera gaismas 

kūlis ir paralēls koka platformai. 

3. Pārliecinieties, ka lāzera gaismas plankums ir tuvu ekrāna centram.  

4. Izslēdziet lāzera gaismas avotu. Piespraudiet ainas skicēšanas lapu pie ekrāna.  

5. Ar plastmasas knaģiem piespraudiet pie ekrāna plakano spoguli, un atkal ieslēdziet lāzera gaismas 

avotu. 

6. Noregulējiet ekrānu tā, lai lāzera stars atstarojoties atkārtotu savu ceļu līdz pat lāzera gaismas 

avotam. Kad būsiet pabeiguši staru gaitas regulēšanu, noņemiet spoguli. 

7. Darba telpas apgaismojumu var ieslēgt vai izslēgt pēc vajadzības.  

 

 

Eksperimenta gaita 
 

A daļa: Spirālveida atsperes ģeometrisko parametru noteikšana 

Paraugs I ir spirālveida atspere ar rādiusu 𝑅 un soli 𝑃, izgatavota no nemainīga resnuma (diametra) 𝑎1 

vada, kā parādīts Attēlā 10(a). Aplūkojot spirāli perpendikulāri tās asij, spirāles projekcija ir 

ekvivalenta divām paralēlu vadu kopām ar vienādu vadu resnumu, novietotiem attālumos 𝑑1 un leņķī 

2𝛼1 starp kopām (Att. 10(b)). 

  

 

Attēls 10: (a) Spirālveida atsperes tipisks skats. 

(b) Shematisks attēls, aplūkojot spirāli  

perpendikulāri tās asij. 

 

Attēls 9: Četru vadu kopa. 
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 Ievietojiet paraugu I paraugu turētājā un nodrošiniet, ka atspere ir vertikāla.  

 Iegūstiet skaidru un asu X-formas difrakcijas ainu uz ainu skicēšanas lapas.  

 Lai to panāktu, jūs varat regulēt: 

- gaisma kūļa fokusu (grozot gredzenu ap izejas atvērumu) 

- lāzera stara virzienu (grozot lāzera korpusu tā, lai tikai divi spirāles vijumi būtu apgaismoti) 

- lāzera intensitāti (high/low slēdzis barošanas blokā) 

- apkārtnes apgaismojums (ieslēdzot un izslēdzot darba telpas gaismu) 

Ja centrālais maksimums ir ļoti spožs, jūs variet uzlīmēt melno uzlīmi uz ainu skicēšanas lapas, lai 

mazinātu izkliedi. 

 

Uzde-

vums 
Apraksts Punkti 

A1 

Abās pusēs no centrālā maksimuma atzīmējiet interferences ainas minimumus, kas ir piemēroti  

𝑎1 un 𝑑1 noteikšanai. Atzīmes jāveic ar mehānisko zīmuli [13] uz ainu skicēšanas lapām. Ainu 

skicēšanas lapas numurē pēc kārtas: P-1, P-2 utt. 

0.7 

A2 
Izmantojot digitālo bīdmēru, izmēriet attālumus, kas ir vajadzīgi  𝑎1 noteikšanai, un ierakstiet tos 

Tabulā A1. 
0.5 

A3 Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph A1” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 𝑎1. 
0.7 

A4 Izmēriet attālumus, kas ir vajadzīgi  𝑑1 noteikšanai, un ierakstiet tos Tabulā A2. 
0.8 

A5 Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph A2” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 𝑑1. 
0.6 

A6 No X-formas ainas, aprēķiniet leņķi 𝛼1. 
0.2 

A7 Izsakiet P, izmantojot 𝑑1un 𝛼1. Aprēķiniet P skaitlisko vērtību. 
0.2 

A8 Izsakiet R, izmantojot 𝑃 un 𝛼1 (𝑎1neņemt vērā). Aprēķiniet R skaitlisko vērtību. 
0.2 

 

B daļa: Dubultspirālei tuva raksta ģeometrisko parametru noteikšana 

Attēlā 11(a) parādīti divi dubultspirāles vijumi. Attēls 11(b) ir šīs dubultspirāles divdimensionāla 

projekcija, skatoties perpendikulāri spirāles asij. Katru spirāli raksturo resnums 𝑎2, leņķis 2𝛼2 un 

attālums 𝑑2 starp vijumiem perpendikulāri tiem. Attālums starp divām spirālēm ir 𝑠. Paraugs II ir 

dubultspirālei līdzīgs raksts, kas ir uzdrukāts uz stikla plāksnes (Attēls 12), un kura difrakcijas aina ir 

tuva difrakcijas ainai, ko rada dubultspirāle. Šai uzdevuma daļā jūs noteiksiet parauga II ģeometriskos 

parametrus.  
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Attēls 11: (a) Dubulspirālveida atsperes tipisks skats. (b) Tās shematisks attēls, aplūkojot atsperi 

perpendikulāri tās asij. 

 

 

Attēls 12: Dubultspirālei tuvs raksts paraugā II 

 

 Ievietojiet paraugu II paraugu turētājā.  

 Piestipriniet pie ekrāna jaunu ainas skicēšanas lapu. 

 Iegūstiet skaidru un asu X-formas difrakcijas ainu uz ekrāna. 

 

Uzde-

vums 
Apraksts Punkti 

B1 
Abās pusēs no centrālā maksimuma atzīmējiet interferences ainas minimumus, kas ir piemēroti  

𝑎2, 𝑠 un 𝑑2noteikšanai. Jūs varat izmantot vairāk nekā vienu ainas skicēšanas lapu. 
1.1 

B2 Izmēriet attālumus, kas ir vajadzīgi 𝑎2 noteikšanai, un ierakstiet tos Tabulā B1.  0.5 

B3 Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph B1” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 𝑎2. 0.5 

B4 Izmēriet attālumus, kas ir vajadzīgi 𝑠 noteikšanai, un ierakstiet tos Tabulā B2. 1.2 

B5 Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph B2” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 𝑠. 0.5 

B6 Izmēriet attālumus, kas ir vajadzīgi 𝑑2noteikšanai, un ierakstiet tos Tabulā B3 1.6 

B7 
Uzzīmējiet piemērotu grafiku, apzīmējiet to “Graph B3” un no slīpuma koeficienta aprēķiniet 

𝑑2. 
0.5 

B8 No X-formas ainas aprēķiniet leņķi 𝛼2. 0.2 

 


