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3.daĜa. Fizikas praktikuma un laboratorijas darbu iekārtas     
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3.19.Gaismas difrakcija spraugā un šėautnē 
 

     

 Savietojams ar 18.eksperimentu. (He-Ne lāzers (lāzeru 
klase 2, viĜĦa garums 632,8nm, stara diametrs 
 0,5 mm, stara diverăence <2mrad, mazākā polarizācija 
500:1), Diafragmas (ar 3 atsevišėām spraugām, 4 
dubultspraugām, 4 multispraugām) Diafragmu turētājs, 
Si fotoelements optiskajai pamatplatei, horizontālās  
nobīdes iekārta ( maks. nobīde 40mm, precizitāte 
0,2mm), digitālais multimetrs, Universālais 
pastiprinātājs (pastiprinājums ,10,102,103,104,105, 
 līdz >1013Ω, -10 V...+10V, V=1  0...22 kHz), sols 
optikas demonstrējumiem (l=1500mm, AlMgSi 
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materiāls), optikas sola pēda, optikas sola sliedes balsti 
3 gab h=30mm, savienotājkabeĜi) Tiek pētīta un mērīta 
difrakcijas sadalījuma intensitāte un difrakcijas raksts 
spraugai un apliecoties ap stūri. Papildus vajadzīgi : lēca 
f=-50 mm, metāla ekrāns 300x300mm, lēcu turētājs  

3.20.Difrakcijas intesitāte divkāršā spraugu sistēmā 
 

     

 Savietojams ar 18.un 19. eksperimentu. (He-Ne lāzers 
(lāzeru klase 2, viĜĦa garums 632,8nm, stara diametrs 
 0,5 mm, stara diverăence <2mrad, mazākā polarizācija 
500:1), Diafragmas (ar 3 atsevišėām spraugām, 4 
dubultspraugām, 4 multispraugām), Diafragmu turētājs, 
Si fotoelements optiskajai pamatplatei, horizontālās 
nobīdes iekārta ( maks. nobīde 40mm, precizitāte 
0,2mm), digitālais multimetrs, Universālais 
pastiprinātājs ( pastiprinājums ,10,102,103,104,105, līdz 
>1013Ω,  -10 V...+10V, V=1  0...22 kHz), sols optikas 
demonstrējumiem (l=1500mm, AlMgSi materiāls), 
optikas sola pēda, optikas sola sliedes balsti 
3 gab h=30mm, savienotājkabeĜi) Diafragmas spraugu 
un apĜveida šėērsli apgaismo ar lāzeru. Rezultējošais 
difrakcijas intensitātes sadalījums tiek mērīts ar 
fotoelementa palīdzību. Papildus vajadzīgi: objekta 
turētājs 50x50mm, ekrāns ar difrakcijas elementiem, 
fotoelements, savietojams ar optisko pamatplati. 
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3.23.Frešnela vienādojums - atstarošanās teorija 
  

     

 Jāspēj pētīt: Frešnela vienādojums- atspulgu teorija. 
Gaismas elektromagnētiskā teorija, refleksijas 
koeficients, refleksijas faktors, polarizācija, tās līmenis. 
Nepieciešams: pētījumiem piemērots lāzers (He-Ne 

1 2 48    
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lāzers (lāzeru klase 2, viĜĦa garums 632,8nm, stara 
diametrs 0,5 mm, stara diverăence <2mrad, mazākā 
polarizācija 500:1), polarizācias prizmas ar turētājiem, 
fotoelementi, aparatūra mērījumiem, digitālais  
multimetrs. 

3.25.Gaismas ātruma mēr ījumi 
  

     

 Darbība reālā laikā. Pēta gaismas viĜĦa fāzu nobīdes, 
optiskā ceĜa garumu. Gaismas intensitāte tiek 
modificēta, tik noteikta viĜĦa fāzu starpība starp 
pārraidītāju un uztvērēju. Gaismas ātrums tiek 
atpēėināts, Ħemot vērā  fāzu starpību un gaismas ceĜa 
garumu. Savietojams ar 17.eksperimentu (Maikelsona 
interferometrs (gaismas viĜĦa garuna, ātruma 
mērījumiem atkarībā no temperatūras, vielu 
koncentrācijas), He-Ne lāzers (lāzeru 
 klase 2, viĜĦa garums 632,8nm, stara diametrs 0,5 mm, 
stara diverăence <2mrad, mazākā polarizācija 500:1), 
grozāms plecs optisku ierīču  turēšanai 
( l=45mm, d=10mm), lēcas (f=20mm, f=50mm), lēcu 
turētājs, 2 gab. soli optikas demonstrējumiem 
(l=600mm, AlMgSi materiāls), optikas sola  
sliedes balsti (h=30mm), optikas sola pēda, metāla 
ekrāns 300x300mm, turētājs (apaĜiem stieĦiem 
4..15mm, kvadrātveida 4x4..12x12mm, pamatnes 
 diametrs d=70mm, svars 725 mm)). Papildus: Gaismas 
ātruma mērījuma aparatūra, osciloskops 30 MHz, 2 
kanāli.   
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3.41.Faradeja likums 
  

     

 Faradeja likums. Elektrolīze, Avogadro skaitlis, Ideālas 1 3 48    
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gāzes pamatvienādojums. Elektrolīzes aparāts (2 

sav.stikla caurules l=510 mm, diapazons līdz 50 ml, 

gradācija 0,2 ml), platīna elektrodi aizsargapvalkā 

d=8mm, manometrs, piederumu komplekts, Precizitāte 

līdz 5% 

KOPĀ  

22%PVN  

 

Pavisam 
kopā 

 

 
 
* ja piedāvājuma parametri sakrīt ar pieprasījuma parametriem, atzīmēt ar X, ja parametri atšėirīgi, norādīt precīzu informāciju 
**-Ietverot iekārtu piegādes izmaksas, iekārtu uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas (var uzrādīt kā atsevišėu 
pozīciju) 
***-Tehniskajā specifikācijā norādītajiem ražotājiem, materiāliem/standartiem vai zīmoliem ir tikai informatīva nozīme (lai pēc iespējas 
precīzāk raksturotu pasūtītāja vajadzības) un tos var aizstāt ar ekvivalentu preci. 
 
 
  
 


