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Saateks
Käesolev õpetajaraamat koosneb kolmest osast. Esimeses ja kõige
mahukamas osas Õppesisu antakse nägemuse sellest, kuidas XI
klassi optikaõpiku (H. Voolaid. Füüsika XI klassile. Koolibri, 1999)
autor kasutaks seda õpikut õppetöös. Iga jaotise alguses tuuakse
ära õppe-eesmärgid nii teadmiste kui oskuste osas. Need on autori
arvates olulised, kuid ilmselt on neid liiga palju ja kõikide saavutamine pole reaalne. Järgneb alajaotis Näitlikustamine, kus püütakse
anda vastus kolmele küsimusele: MIS toimub? KUIDAS toimub? ja
MIKS toimub? Selleks esitatakse illustreerivat ja seletavat materjali, mida õpikus otseselt ei ole. On toodud ka sobivate katsete ja
demonstratsioonide kirjeldused. On antud vastused vastava jaotise
lõpus olevatele küsimustele ja kommentaarid, sageli ka lahendused
ülesannetele. Esitatud on ka õpilaste võimalikud väärarusaamad, mis
takistavad materjali omandamist. Parandatud on õpikust leitud vead.
Iga jaotise lõpus on toodud täiendava kirjanduse või sobivate veebiaadresside loetelu.
Esimese osa lõpus on toodud ka mõned praktiliste tööde kirjeldused.
Teises osas Valgus ja selle värvused antakse ülevaade värvuste kirjeldamisest, nende liitmisest ja lahutamisest. See jaotis on mõeldud
kasutamiseks neile õpetajaile, kes tunnevad tõsisemat huvi valgus- ja
värvustaju probleemide vastu. Seal antakse kommenteeritud ülevaade ka sajandivanusest ettekujutusest valgusest ja värvustest.
Kolmandas osas Sõnaseletusi antakse õpikus olevate ja teiste olulisemate terminite lühikirjeldus, mis on kohati laiem koolikursusest.
See on mõeldud käsiraamatuks õpetajale, aga mitte nõudmisteks
õpilastele. Sõnaseletustes antud deﬁnitsioonides kasutatakse verbi
“on” täpsema verbi “nimetatakse” asemel sellepärast, et säilitada deﬁneeritava mõiste nominatiivset kuju.
Raamatus esitatu pole kellelegi kohustuseks just nii õpetada, seda
enam, et kõike esitatut ei jõua ka parema tahtmise korral ettenähtud
tundidega ära teha. Kuid loodan, et see raamatuke aitab paremini
mõista ja esitada õpiku materjali.
Autor
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I. ÕPPESISU
1. SISSEJUHATUS
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Valguse levimise kirjeldamiseks on kaks võimalust:
laine ja osake. Valguslainet ega valgusosakesi pole võimalik silmaga
näha. Nende üle saab otsustada katsetulemuste põhjal.
Oskused. Eristada lainelist liikumist osakeste liikumisest.
NÄITLIKUSTAMINE. Mehaanikast on teada, et energiat kannab ruumis
edasi kas mingi keha või laine. Valgus on ka üks energia levimise liik.
Sellepärast hakati ka valgusnähtusi kirjeldama kaheti.
ÕPILASED. Toovad näiteid liikumistest, mida kirjeldab laine ja mida
osakese (keha) liikumine. Esitavad vähemalt kaks tunnust, mille
poolest laine sarnaneb osakese liikumisele ja mille poolest erineb.
Vaatavad arvutidemosid.

Täiendav materjal
1. L. Sõõrd. Võnkumised ja lained. Interaktiivne võrguõpik.
TÜ, 2002. http://www.physic.ut.ee/~ly/xklass/opik.html
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
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2. VALGUS KUI ELEKTROMAGNETLAINE
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Valgust kirjeldab elektromagnetlaine, mille lainepikkus on vahemikus 380 nm kuni 760 nm. Valguse kirjeldamisel kasutatakse lihtsuse mõttes ainult elektrivälja (E-vektorit). Valguslaine
kirjeldamisel kasutatakse kõiki mehhaanilisi laineid iseloomustavaid
suurusi: lainepikkus, periood, sagedus, kiirus, faas, intensiivsus, lainefront, kiir.
Oskused. Valguslaine graaﬁline kujutamine teljestikes EOt ja EOs.
Tasa- ja keralaine frontide ja kiirte esitamine joonistel.
NÄITLIKUSTAMINE. Igasugused elektri- ja magnetvälja muutused
levivad ruumis elektromagnetlainena. Elektromagnetlainete skaala
ulatub madalsageduslainetest gammakiirguseni: madalsageduslained (λ = > 104 m), raadiolained (λ = 104 m ... 10–4 m), optiline kiirgus
(λ = 10–4 m ... 10–8 m), röntgenikiirgus (λ = 10–8 m ... 10–11 m), gammakiirgus (λ < 10–11 m). Lainepikkuste vahemikku 380 nm ...
760 nm jäävaid elektromagnetlaineid nimetatakse valguseks.
Elektromagnetlaine mudeli võib ise valmistada õpiku jooniste 2.1.
või 2.2. järgi. Selleks kasutame kahte laineliseks painutatud traaditükki (“elektri- ja magnetvälja”) ning sirget traaditükki (“ajatelge või
x-telge”). Traaditükid ühendame plastiliiniga. Valguslaine korral
magnetvälja ei arvestata ja seega võime oma mudelist vastava lainelise traadi ära võtta. Hea oleks lainete demonstreerimisel kasutada
arvutidemosid.
Valguslainet iseloomustavate suuruste kohta võiks tuua näiteid.
z Ühele millimeetrile mahub umbes 2000 valguse lainepikkust.
z Ühe sekundi jooksul toimub valguslaines umbes samapalju
võnkeid, kui palju löövad kogu Eesti rahva südamed kokku 50 aasta jooksul.
z Valguse jõudmine Kuu pinnalt Maale kestab vaid pisut üle sekundi, aga Päikeselt umbes 8 minutit.
z On loodud keskkondi, kus valguse kiirus on ainult mõni meeter
sekundis ja on õnnestunud valgus isegi seisma panna, tehtud valguse konserv. Sellest teatasid 2001. a. USA füüsikud /D. Phillips,
Physics Review Letters, 29 January, 2001/. Asjahuvilised võiksid
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täpsemat infot otsida internetist märksõnade “stopping light” või
“halting light” järgi.
z Valguslaine intensiivsus on määratud E-vektori amplituudiga nagu
veelaine intensiivsus laine kõrgusega. Kuna intensiivsus näitab
ülekantava energia suurust, siis intensiivsus iseloomustab ka laine
võimet tööd teha. Mida kõrgem on merelaine, seda rohkem tööd
võib see teha, näiteks suur laine võib ka suure laeva ümber lükata.
ÕPILASED. Toovad näiteid elektromagnetlainetest ja nende kasutamisest. Joonistavad erineva lainepikkuse või perioodiga valguslainete
graaﬁkuid. Vastavad küsimustele, lahendavad ülesandeid, vaatavad
arvutidemosid.
VIGA ÕPIKUS. Tabelis 2.1. toodud sageduste vahemiku korral peavad astmenäitajad olema positiivsed, s.t. 1014 Hz.
VÄÄRKUJUTLUS. Sageli arvatakse, et valguslaine on mingi keskkonna
võnkumine, mille korral saab rääkida laine harjadest ja nõgudest.
Valguse korral ei võngu mingi keskkond, muutub ainult E-vektor.
Järelikult pole ka mingeid harjasid ega nõgusid, on ainult E-vektori
maksimaalne ja minimaalne väärtus.

Ülesanded
7. Valguslaine faas on õpikus antud kujul 2πft. Kuna laine kiirus
c = λf, siis f = c/λ ja faas on võrdne 2πct/λ
8. Valguslaine faas on õpikus antud kujul 2πft. Kuna laine sagedus
f = 1/T, siis faas on võrdne 2πt/T
9. Intensiivsus on deﬁneeritud kui ajaühikus pinnaühikut läbiv energia, siis I = E/St, kus E on energia (J), S pindala (m2) ja t aeg (s). Aga
E/t on võimsus (W), seega saame ühikuks kas J/(m2s) või W/m2.

Vastused küsimustele
1. Mis liigub, kui valgus levib aines? Elektromagnetväli.
2. Mille poolest erinevad valguslained helilainetest? Erinevusi on
mitmeid. Olulisim on see, et valguslaine on elektromagnetiline
laine ja tekitab valgusaistingu, helilaine on elastsuslaine ja tekitab
kuulmisaistingu. Valguslaine on ristlaine, helilaine pikilaine. Valguslaine lainepikkus on palju väiksem helilaine omast.
3. Mitu oktaavi moodustab inimsilmale nähtav lainepikkuste vahemik? Võrrelge seda kõrva kuulmispiirkonnaga. Oktaav on muusi6

kas helide vahemik, mille ulatuses helisagedus muutub 2 korda.
Sellele vastab ka lainepikkuse kahekordne muutus. Kuna valguseks
loetakse elektromagnetlaineid vahemikus 380 nm – 760 nm, siis
sellele vastab 1 oktaav. Helisid kuuleme vahemikus 20–20 000 Hz.
Esimene oktaav on 20 Hz – 40 Hz, teine 40 Hz – 80 Hz, jne. Selliselt jätkates leiame, et helisid kuuleme ca 10 oktaavi ulatuses.
4. Miks öeldakse, et raadiosaateid antakse eetrisse? See on ajalooline
jäänuk sellest ajast, mil arvati, et elektromagnetlaine saab levida
ainult erilises keskkonnas – eetris, mis pidi täitma kogu maailma.
5. Miks ei kasutata valguse intensiivsuse määramisel keskväärtust,
vaid
oma? E keskväärtus on alati võrdne nulliga ja see ei anna
mingit infot valguse intensiivsuse kohta.

Täiendav materjal
1. Virtual Physics Laboratory. http://www.cath-em.org/physics/
Demoes.htm#Waves
2. F. Hwang. National Taiwan Normal University. 2002.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html
3. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
4. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
5. K. Tarkpea, H. Voolaid. Füüsika käsiraamat.
Koolibri, Tallinn, 2002.

3. VALGUS JA VÄRVUS.
INFRA JA ULTRAVALGUS
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Valguse värvus oleneb lainepikkusest. Valgeks valguseks nimetatakse päikesevalgust. Põhivärvused on punane, roheline
ja sinine. Ultravalgus päevitab, infravalgus soojendab.
Oskused. Seletada kehade värvusi.
NÄITLIKUSTAMINE. Värvus on subjektiivne, lainepikkus või sagedus
aga objektiivne valgust kirjeldav suurus. Lainepikkuse all peetakse
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silmas lainepikkust õhus (vaakumis), teistes keskkondades on need
erinevad (lainepikkus on teistes keskkondades väiksem).
Kõik värvused, mida saab kirjeldada ühe lainepikkusega (nn. vikerkaarevärvid ehk spektraalvärvused) on esindatud päikesevalguse
pidevspektris. Võimaluse korral tuleks demonstreerida päikesevalguse või siis hõõglambi pidevspektrit (kas projekteerides ekraanile
või vaadata käes hoitavalt CD-lt. Üksikuid spektraalvärve võib näha
gaaslahenduslambi kiirgusspektris. Ka siin saab edukalt kasutada
CD, millelt peegeldunud valguses on näha valgusallika erivärvilised
kujutised. Elavhõbedalambi korral tuleks kindlasti tähelepanu juhtida rohelisele ja sinisele põhivärvusele. Elavhõbedalambiks sobib
pimeda ajal hästi mõni lähedalasuv tänavavalgusti.
Värvilisi valgusi, mida kirjeldab mitu lainepikkust on võimalik saada valgest valgusest (hõõglambi valgusest) valgusﬁltritega (värviliste
klaasidega). Värvilisi valgusi võib ka omavahel liita, suunates need
valgel ekraanil ühte kohta. Valge valguse saamine valgel ekraanil
sinisest, rohelisest ja punasest valgusest on põhimõtteliselt lihtne,
aga tehniliselt keeruline, sest raske on hõõglambi spektrist eraldada
piisavalt monokromaatseid põhivärvusi. Seda katset saab spetsiaalse
seadme puudumisel teha näiteks kolme slaidiprojektoriga, mille ees
on sobivad ﬁltrid ja mis on lülitatud võrku läbi autotrafode. Toitepingete reguleerimisega õige ﬁltrivaliku korral õnnestub saada valkjat
liitvalgust. Kui on kasutada nõukogudeaegseid valgusﬁltreid, siis
punase põhivärvuse jaoks sobib ﬁlter KC15 või KC17, lääne ﬁltritest
RG695 või RG715, rohelise jaoks OC11 + C3C22 või OG530 + BG18,
sinise jaoks ЖC11 + CC8 või GG400 + BG12.
Oluliseks tuleb pidada nähtamatute kiirguste: ultravalguse ja
infravalguse demonstreerimist. Ultravalguse olemasolu tõestamiseks
võib vaadata näiteks rahatähtede turvaelementide luminestsentsi Hg
lambi valguses, mille ette on pandud mingi ultravalgust eraldav ﬁlter,
näiteks УФC6 ehk УФC8 või UG1 ehk UG11. Veendumaks, et ﬁltrist
läbitulnud lilla valgus ei tekita turvaelementide luminestsentsi, võib
katset korrata hõõglambiga.
Ultravalgust jagatakse 3 klassi: A, B ja C ehk UV-A, UV-B,
UV-C. Kõige pikemalainelisem osa ultravalgusest on UV-A (380 nm ...
320 nm). UV-A soodustab taimede kasvu ja põhjustab päevitumist.
UV-B (320 nm ... 240 nm) mõjub taimede kasvule pidurdavalt ja
UV-C (λ < 240 nm) on väga tugeva bioloogilise toimega, selle toimel
hävivad näiteks paljud taimed ja kõik bakterid ning viirused.
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Ultravalgust käsitledes tuleks kindlasti rääkida ka UV indeksist, mis näitab ultravalguse intensiivsust ja mille mõõtühikuks on
1 mW/m2. UV-indeksi väärtusele 1 vastab 25 mW/m2, väärtusele
2 vastab 50 mW/m2, väärtusele 3 vastab 75 mW/m2 jne. Indeksi suuremate väärtuste korral on ohud suuremad kui väiksemate puhul.
Ultravalgust indeksiga alla 2 võib pidada inimesele ohutuks, väärtustel 3–5 on mõistlik esmakordsel päevitamisel piirduda 30–60 minutiga. Kui indeksi väärtus on üle 5, tuleb päevitamise ja päikese käes
töötamisega olla ettevaatlik.
Infravalguse olemasolu demonstreerimine on keerulisem, sest selleks puuduvad lihtsad vahendid. Võib proovida mõõta temperatuuri
musta paberiga kaetud termomeetriga ekraanile tekitatud pidevspektri sinises ja infravalguse osas.
ÕPILASED. Värvustaju subjektiivsuse ilmestamiseks kirjeldavad kehade värvusi. Valivad mingid spektrivärvid pidev- või joonspektrist
ja seavad neile vastavusse valguse lainepikkused. Vaatlevad õpikus
kirjeldatud värvusillusioone halli paberitükiga erinevat värvi taustadel. Uurivad kehade värvuse olenevust valgustava valguse värvusest.
Vaatlevad rahade ja dokumentide turvaelementide luminestsentsi
Hg lambi valguses. Joonistavad luminestsentsvärvidega pilte ja vaatavad neid ultravalguses. Pakuvad ideid, kuidas kasutada ultra- või
infravalgust. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Vaatavad arvutidemosid. Teevad kodukatseid, mis on toodud “Suures
katseteraamatus”.
VÄÄRKUJUTLUS. Sageli arvatakse, et põhivärvusteks on punane, kollane ja sinine. Argumendiks on, et kollase ja sinise värvi segamisel
saadakse roheline värv.
Siin pole aga tegemist värvuste liitmisega, vaid lahutamisega (vt.
Värvuste segamine). Kollase ja sinise valguse liitmisel saame valge
valguse, mitte rohelise. Põhivärvusteks loetakse punast, rohelist ja sinist, kuna inimese silmas olevad retseptorid reageerivad just nendele
värvustele vastavatele lainetele.

Ülesanded
Valgus ja värvus
1. Siniselt tekstilt peegeldub ainult sinine valgus. Teksti nähtamatuks
tegemiseks tuleb paberit valgustada valgusega, mis oleks pärast
peegeldumist samuti sinine. Kuna paber on valge, tuleb valgusta9

2.

3.
4.
5.

miseks kasutada sinist valgust, sest valge pind peegeldab ka seda
valgust sinisena. Kontrollimiseks ei pea paberit ja teksti valgustama sinise valgusega. Võib ka vaadata läbi sinise klaasi.
Siniselt tekstilt peegeldub ainult sinine valgus, kõik teised neelduvad. Järelikult tuleb teksti vaadelda mistahes teist värvi valguses
kui sinine. Mida rohkem kasutatava valguse lainepikkus erineb
sinise valguse lainepikkusest, seda parema tulemuse saame (seda
mustemana paistab tekst). Parima tulemuse saame läbi punase
klaasi vaadates.
Näha on võimalik värvusi, millele vastava valguse lainepikkus on
väiksem 420 nm (violetne) või suurem 600 nm (oranž ja punane).
Õpiku jooniselt 3.2. on näha, et inimsilma valgustundlikkus on
suurem 500 nm juures.
Selline inimene näeb kõiki värvusi peale punase ja oranži.

Infra- ja ultravalgus
1. Infravalgusel on väiksem sagedus kui ultravalgusel. Tabelist 2.1.
leiame infravalguse suurima sageduse (vastab punase valguse pikimale lainepikkusele) 4 · 1014 Hz ja ultravalguse vähima sageduse
(vastab violetse valguse lühimale lainepikkusele) 8 · 1014 Hz. Nende
sageduste vähim suhe 4 · 1014 Hz / 8 · 1014 Hz = 0,5.
2. Ultravalguse võnkeperiood on väiksem kui infravalgusel. Tabelist
2.1. leiame infravalguse vähima perioodi (vastab punase valguse
pikimale lainepikkusele) 2,5 · 10–15 s ja ultravalguse suurima perioodi (vastab violetse valguse lühimale lainepikkusele) 1,2 · 10–15 s.
Nende sageduste vähim suhe on ≈ 0,5.

Vastused küsimustele:
Valgus ja värvus
1. Valge valguse saamiseks tuli kokku liita punast, rohelist ja sinist
valgust. Kui segada kokku aga punast, rohelist ja sinist õlivärvi,
ei saa me valget värvi, ükskõik millises vahekorras värve segada.
Miks? Õlivärvide segamisel värvused lahutuvad, sest näiteks punase värvuse korral me eemaldame (lahutame) valgest valgusest kõik
teised värvused peale punase, sest ainult punane valgus peegeldub
ja teised neelduvad. Kui segame juurde rohelist värvainet, siis
eemaldame kõik teised värvused peale rohelise, seega ka punase ja
sinise. Sinise värvi lisamisega eemaldame punase ja rohelise. See10

ga oleme eemaldanud kõik värvused, millele inimsilm reageerib ja
tulemuseks ongi must värvus.
2. Milliseid võimalusi on veel erinevat värvi valguste segamiseks peale
valgusﬁltrite ja valge ekraani kasutamise? Värvuste segamiseks kasutatakse kettaid, mille erinevad sektorid on eri värvi. Kui selline
ketas pöörlema panna, siis värvusaistingud meie silmas liituvad ja
tekib mulje värvuste liitumisest. Sama võtet saab realiseerida veel
mitmel viisil. Näiteks värvida märkmiku lehed eri värvidega ja siis
lehti kiiresti libistada või panna erivärvi külgedega ketas pöörlema
ketta tasandis asuva sümmeetriatelje ümber.
3. Miks on sõjaväelase välimunder rohelise- ja pruunilaiguline? Sellised mundrid peegeldavad samu värvusi, mida suvise looduse
objektidki ja see teeb sõduri loodusliku fooni taustal raskemini
märgatavaks.
4. Miks kantakse troopikas tavaliselt heledaid riideid? Heledatelt
riietelt peegeldub palju valgust tagasi, see aga tähendab, et neis
neeldub vähe valgusenergiat ja selletõttu ei ole valgetes riietes nii
palav kui tumedamates.
5. Miks tehakse kinosaali seinad tumedad? Kinosaali seintelt peegeldub ekraanivalgust, mis segab ekraanil toimuva jälgimist. Tumeda
seina korral peegeldub seintelt vähem valgust.
6. Kas saab valgusaistingut esile kutsuda ka ilma valgust kasutamata? Jah, valgusaistingut saab esile kutsuda ka mehhaanilise surve
või löögiga suletud silma pihta. Sel juhul räägitakse, et silmast “lõi
tuld”. Seda võib ise proovida, ainult väga-väga ettevaatlikult. Parem on uskuda.
7. Millistes ametites ei tohi värvipimedad töötada? Värvipimedad ei
tohi töötada ametites, kus tema nägemispuue võib saada ohtlikuks
talle endale või kaaskodanikele.
Infra- ja ultravalgus
1. Kas Kuul esineb “kasvuhoone efekt”? Kuul ei esine kasvuhoone
efekti, kuna Kuul puudub atmosfäär, mis takistaks infravalguse
hajumist ilmaruumi.
2. Kas süvamere kalade helendus sisaldab infravalgust? Jah, süvamere kalad kiirgavad infravalgust nagu kõik kehad.
3. Kas ultravalgust kiirgav keha annab samal ajal ka infravalgust?
Jah, sest ultravalgust hakkavad kiirgama väga kuumad kehad, järelikult on need ka head infravalguse allikad.
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4. Kas läbi aknaklaasi on võimalik päevituda? Läbi aknaklaasi ei ole
võimalik päevituda, sest aknaklaas ei lase läbi ultravalgust. See
neeldub klaasis ja klaas soojeneb.
5. Miks tuleb keevitamisel kanda tumedast klaasist prille? Keevitamisel tõuseb keha temperatuur väga kõrgele, millega kaasneb
tugev valguse ja ultravalguse kiirgumine. Klaas neelab silmi kahjustava ultravalguse ja lisatud värvaine nõrgendab valgust, mis
pimestaks silmi.

Täiendav materjal
1. Suur katseteraamat. Toimetanud A. Smith. Valguse lahutamine ja
kokkusegamine (lk. 68–69).
2. H. Voolaid, jt. Värviline maailm. http://www.ise.ee/cdrom/cd3/
3. Põhivärvuste liitmine. http://www.explorescience.com/
coloradd.htm
4. A. Ojamaa. Õppematerjal. http://www.kmg.tartu.ee/~aare/
valgus/color.html
5. Valgus ja värv. http://www.brighton.vic.edu.au/l_light.htm
6. UV-kiirgus, osoonikiht. http://www.aai.ee/~rutt/uvb/osoon.html
7. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
8. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/

4. VALGUSE DIFRAKTSIOON
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Difraktsiooniks nimetatakse valguse sattumist varju piirkonda. Varju piirkonnaks nimetatakse seda ruumiosa, mille
määrab valguse teel olev tõke ja tõkke servas tasalaine frondiga ristuv tasand (seda ei tuleks niisuguses sõnastuses nõuda, küll aga ülesleidmist joonistelt). Huygensi ja Huygensi-Fresneli printsiip. Varju
piirkonnas tekkivad heledad ja tumedad triibud tekivad valguslainete
liitumisel. Mida väiksemad on ava (tõkke) mõõtmed, seda kaugemale
varju piirkonda valgus kandub.
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Oskused. Tuua näiteid nähtustest, kus ilmneb valguse difraktsioon.
Teha musta paberisse pilu ja vaadelda difraktsiooni (muuta pilu
laiust, pöörata pilu ümber vaatesuuna).
NÄITLIKUSTAMINE. Põhikoolis õppisime, et valgus levib sirgjooneliselt. Kuidas seda tõestati? Esemete taha tekkivate teravate varjude
abil. Siis olid avade ja tõkete mõõtmed suured. Kui nende mõõtmed
on väikesed, siis ilmneb valguse difraktsioon, mis seisneb valguse
kandumises varju piirkonda. See tõestab, et valgusel on lainelised
omadused. Väidet kinnitab analoogia vee pinnalainete levimisega
lainevannis. Kui seda katset pole võimalik teha ega arvutidemosid
vaadata, tuleks tuletada meelde merelaineid, mis kanduvad kivi taha,
või häälelaineid, mis kostavad ka nurga taha.
Valguse difraktsiooni on hea näidata, kui lasta laseri (pointeri) kiir
läbi kitsa pilu ekraanile. Pilu mõõtmete muutmisel on näha, et kitsama pilu korral kandub laserivalgus rohkem varju piirkonda kui laia
pilu korral. Kui pilu laius on ca 2 või rohkem millimeetrit, siis tekib
ekraanile samasugune valgustäpp nagu pilu puudumisel.
Kui sobivat pilu pole, saab selle tekitada kahe ümmarguse pliiatsiga, millest ühe otsale on keritud kleeplinti (ca 0,5...1 mm) ja siis
teisega kokku teibitud. Nii tekib pliiatsite vahele kiilukujuline pilu.
Asetades pilu statiivile ja seda laseriga valgustades, tekib ekraanile
(seinale) difraktsioonile iseloomulik triibustik. Pliiatseid nihutades
või kergelt kokku surudes saab muuta pilu laiust. Katset saab teha ka
nihiku haarade vahele jääva piluga.
Difraktsioon on paremini jälgitav siis, kui ava ei ole palju suurem
kui valguse lainepikkus (ca 10 λ). Ava laiuse mõõtmine lainepikkuse
ühikutes on õpilasele tundmatu, seepärast tuleks seda eriti rõhutada:
vastav suurus välja arvutada ja üritada seda katses kontrollida. Katse
korral tuleb selgitada, et heleda riba all mõistame ala, kus on näha
valgust, hoolimata sellest, kas see on ühevärviline või kirju.
Valguse sattumist varju piirkonda saab seletada Huygensi printsiibiga, mille kohaselt iga lainefrondi punkti võib vaadelda elementaarlaine allikana. Uue lainefrondi leidmiseks kujutatakse elementaarlainefrontidele puutepind. See on pind, mis puudutab igat elementaarlainefronti ainult ühes punktis. Kuna ükski printsiip ei anna vastust
küsimusele “Miks?”, nii ei ütle ka Huygensi printsiip midagi selle kohta, miks lainefronte saab selliselt leida. Kuid see printsiip lubab leida
lainefrondi kuju pärast ava läbimist ja kui frondile lisada kiired (frondi ristsirged), on näha, et valgus tõepoolest levib varju piirkonda.
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Miks aga tekivad varju piirkonnas heledada ja tumedad ribad?
Sellepärast, et varju piirkonda saadab valgust palju elementaarlaine allikaid. Iga lainefrondi punkt on elementaarlaine allikaks, aga
joonistel saab neist ainult väheseid kujutada. Nende poolt kiiratud
lained kattuvad üksteisega ehk liituvad. Liitumine tähendab tegelikult, et liituvad valguslainete E-vektorid. Liituda saavad lained väga
erinevatel viisidel. Tavaliselt vaadatakse kaht äärmuslikku juhtu: kui
lained on samas faasis või kui nad on vastandfaasis. Lainete liitumist
saab näidata grafoprojektoriga, kui sinna panna kaks kilet, millel on
kujutatud kaks lainejada (lainelist joont, mis kujutavad E-vektoreid
piki x-telge) ja neid nihutada teineteise suhtes. Katses nähtavatele
heledatele ribadele vastavad kohad, kus valguslained liituvad samas
faasis, tumedatele ribadele kohad, kus valguslained liituvad vastandfaasis.
Selline lainete liitumine pole midagi muud kui superpositsiooni
ilming. Antud juhul avaldub superpositsioon valguslainete E-vektorite liitumises.
ÕPILASED. Valmistavad musta paberi või ﬁlmitüki sisse pilu ja vaatlevad läbi selle kauget punktvalgusallikat (laelampi, tänavalaternat).
Kindlasti tuleks pilu pöörata vaatesuuna ümber ja tähele panna, et
tulemus ei olene pilu asendist. Pilu laiust saab muuta, kui paberit pisut painutada. Katse vajab harjutamist ja seda võib korrata kodus.
Valguse difraktsiooni võib vaadelda ka slaidiraami kinnitatud
0,05 ... 0,1 mm läbimõõduga traadi abil. Selleks tuleb traat panna vahetult silma ette (2–3 mm kaugusele) ja vaadata 1–1,5 m kauguselt
punktallikat (taskulambipirni). Mõningase harjutamise järel võib
näha traadi varju keskel heledat triipu.
Punktvalgusallikat (taskulambipirni või kauget laelampi) võib vaadata ka nihiku harude vahelt, kui harude vahekaugus on samas suurusjärgus traadi läbimõõduga. Vastavad küsimustele ja lahendavad
ülesandeid. Pakuvad ideid, kuidas kasutada valguse difraktsiooni.
Vaatavad arvutidemosid.

Ülesanded
1. Difraktsioon esineb siis, kui avade mõõtmed on ligilähedaselt
võrdsed lainepikkusega. Helilainele sagedusega 1 kHz vastab lainepikkus λ = v/f = 330 m/s : 103 1/s = 0,33 m. Seega selliste helilainete difraktsiooni jälgimiseks peaks pilu laius olema ca 3 m.
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2. Kui suurendada pilu laiust, siis valgus kaldub vähem varju piirkonda (difraktsiooniribad lähenevad üksteisele). Valguse lainepikkuse
suurendamisel pilu laius lainepikkuse suhtes väheneb. Järelikult
valgus kaldub rohkem varju piirkonda (difraktsiooniribade vahekaugused suurenevad). Kontrollimiseks tuleks korraldada katse
kitsa pilu ja erinevat värvust kiirgavate laseritega. Vastus ei nõua
sellise katse korraldamist.
3. Punase valguse korral nihkuvad ribad üksteisest eemale, sest punase valguse lainepikkus on suurem kui rohelisel valgusel. Sinise
valguse korral ribad nihkuvad üksteisele lähemale, sest sinise valguse lainepikkus on väiksem kui rohelisel. Kontrollimiseks sobib
eelmises ülesandes pakutud katse.
4. *Tuleks liita geomeetriliselt (arvestades hälvete märke) kaks
siinusfunktiooni graaﬁkut kas millimeetripaberil (või arvutis).
Faasinihe võib olla suvaline. See näitab, et alati pole liitumise tulemus enam siinusfunktsioon.

Vastused küsimustele
1. Miks on laelambi difraktsioonipildis heledada difraktsiooniribad
mitmevärvilised, kuid Na-lambi (kollane tänavalatern) valguses
on nad ühevärvilised? Laelambi valgus on liitvalgus, mis koosneb
igat värvi valgustest. Kollase tänavalaterna valgus on aga ühevärviline. Valguse kõrvalekalde suurus oleneb valguse lainepikkusest.
Katsest nägime, et kõrvalekalde suurus oleneb pilu laiusest. Kui
pilu laius muutub lainepikkuse suhtes, siis see on samaväärne
lainepikkuse muutumisega pilu laiuse suhtes. Järelikult erineva
lainepikkusega valgused satuvad eri kohtadesse.
2. Millise kujuga on difraktsiooniribad ümmarguse ava puhul?
Ümmarguse ava puhul on ka difraktsiooniribad ümmargused.
3. Kas difraktsiooni jälgimiseks on põhimõtteliselt vajalikud pilu mõlemad servad? Võib-olla esineb difraktsioon ka ainult tasandi serval?
Difratktsiooni jälgimiseks pole vaja pilu mõlemat serva. Nähtus
esineb ka tasandi serval, kuid siis segab jälgimist servast mööda
tulev valgus, mis meie silma sattudes varjutab difraktsioonipildi.
Kitsa pilu korral puudub tugev otse tulev valgus.
4. Kui vaadata taskulambi hõõgniiti pilukil silmadega, siis näib see
olevat ääristatud heledate täppidega. Miks? Antud juhul on tegemist valguse difraktsiooniga vaheliti asuvatel ripsmekarvadel, mis
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asuvad piisavalt lähedal üksteisele, et eilse kutsuda difraktsiooni.
Samasugust efekti võib näha ka kahe ühesuguse kammi piide vahelt, kui kamme sobivalt nihkes hoida.
5. Miks raadiolained levivad ümber majade, valguslained aga ei levi?
Raadiolainete jaoks on maja mõõtmed lainepikkusega võrreldavad, valguse jaoks aga palju suuremad ja valguslained ei paindu
varju piirkonda (maja taha).
6. Kuidas levib valgus läbib ava, mille laius on väiksem valguse
lainepikkusest? Sellele küsimusele ei saa gümnaasiumi füüsikale
tuginedes korrektselt vastata. Vastuseni võib aga siiski jõuda katse
ja loogilise arutelu tulemusena. Katsest nägime, et mida kitsamaks
pilu teha, seda laiemaks venib difraktsioonipilt. Piirjuhul, kui pilu
on nii kitsas, et sinna mahub ainult üks elementaarallikas, on pilutagune ruum ühtlaselt valgustatud.

Täiendav materjal
1. R. W. Harris. CatholicMemorial Physics. 2002.
http://www.cath-mem.org/physics/Demoes.htm#Waves
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/

5. VALGUSE INTERFERENTS
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Liituda (interfereeruda) saavad igasugused valguslained. Püsiva (ajas muutumatu) interferentsipildi annavad koherentsed lained. Koherentseteks nimetatakse laineid, millel on ühesugune
lainepikkus ja muutumatu käiguvahe. Samas faasis olevad lained
tugevdavad teineteist (∆max = 2k · λ/2), vastandfaasis olevad nõrgendavad (∆min = (2k + 1) · λ/2.
Oskused. Seletada heledate ja tumedate ribade tekkimist varju
piirkonnas. Lahendada ülesandeid ja vastata küsimustele interferentsist.
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NÄITLIKUSTAMINE. Korraldada kaksikpilu interferentsi katse. Kak-

sikpilu valmistamine on tülikas ja seepärast on lihtsam see osta või
kasutada arvuti simulatsioone.
Varju piirkonnas esinevate heledate ja tumedate ribade tekkimist
seletatakse Huygensi-Fresneli printsiibiga, mis täpsustab valguse intensiivsuse jaotust lainefrondis. See on määratud elementaarlainete
liitumise tulemusega. Tulemus oleneb omakorda liituvate lainete
faaside vahest.
Faasi mõiste on füüsikas üks raskemini omandatavaid mõisteid. Ja
sellel on vähemalt kaks põhjust. Esiteks faasi ei saa otseselt mõõta
nagu amplituudi või hälvet. Seda tuleb arvutada, näiteks nurksageduse ja aja järgi (ωt). Faas on harmoonilise funktsiooni (siinus- või
koosinusfunktsiooni) argument ja seda mõõdetakse radiaanides. Kui
võnkumise mudeliks on ühtlaselt ringjoonel liikuva masspunkti variprojektsioon, siis on faas võrdne aja t jooksul raadiuse poolt läbitud
nurgaga.
Selleks et kujundada faasi mõistet ja näidata, kuidas ühtlaselt kasvav suurus ωt kirjeldab perioodilist liikumist, on soovitav teha läbi
vastav arvutus koos graaﬁku konstrueerimisega.
Leiame näiteks harmooniliselt võnkuva punktmassi hälbed x
(kaugused tasakaaluasendist), kui ω = 10 rad/s ja võnkeamplituud
x0 = 2 cm. Väärtused leiame iga 0,05 s järel.
Faas (rad)

sin ωt

0

0

0

0

0,05

0,5

0,48

0,96

0,10

1,0

0,84

1,68

0,15

1,5

0,99

1,98

0,20

2,0

0,91

1,82

0,25

2,5

0,59

1,18

0,30

3,0

0,14

0,28

0,35

3,5

– 0,35

– 0,70

0,40

4,0

– 0,75

– 1,50

0,45

4,5

– 0,98

– 1,96

Aeg t (s)

Hälve x (cm)

17

0,50

5,0

– 0,96

– 1,92

0,55

5,5

– 0,70

– 1,40

0,60

6,0

– 0,28

– 0,56

0,65

6,5

0,22

0,44

0,70

7,0

0,66

1,32

0,75

7,5

0,94

1,88

0,80

8,0

0,99

1,98

0,85

8,5

0,79

1,58

0,90

9,0

0,41

0,82

0,95

9,5

– 0,07

– 0,14

– 0,54

– 1,08

1,0
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Tulemuste põhjal koostame graaﬁku teljestikus x ja t.
Interferentsi korral on oluline liituvate lainete faaside vahe. See
näitab, kui palju on üks laine teise suhtes piki ajatelge nihutatud.
Toome näite. Olgu meil kaks lainet ühesuguse nurksagedusega
ω = π/2 rad/s ja levigu nad ühes suunas, ainult teine laine hakkab
esimesest t0 = 2 s hiljem liikuma.
Sel juhul on I laine faas ϕ1 = ωt, II lainel aga ϕ2 = ω(t – t0),
sest see on levinud vähem aega. Leiame nende lainete faaside
vahe. Näiteks 3. sekundi lõpuks: ϕ1 = π/2 rad/s · 3 s = 3/2 π rad,
ϕ2 = π/2 rad/s · (3 – 2)s = π/2 rad, seega faaside vahe ϕ1 – ϕ2 = π rad.
Järelikult on sellised lained 3. sekundi lõpuks vastandfaasides ja
nõrgendavad teineteist, sest faaside vahele π vastab ajaline nihe
poole perioodi võrra. Milline on faaside vahe aga näiteks 6. sekundi
lõpuks? Sel juhul ϕ1 = 3π ja ϕ2 = 2π ning faaside vahe on ikka π. Nii
võib näidata, et kahe harmoonilise funktsiooni korral on faaside vahe
jääv suurus.
Kuidas saab tekkida lainetel faaside vahe? Selleks on kaks võimalust. Esiteks võivad lained hakata levima erinevatel ajahetkedel.
Teiseks võivad lained liitumispunkti jõudmiseks kulutada erineva
aja, sest neil tuli läbida erinevad teepikkused d1 ja d2. Kuna läbitud
teepikkuste erinevust (käiguvahet) on tunduvalt lihtsam määrata
kui faaside vahet, siis interferentsi kirjeldamisel kasutatakse roh18

kem käiguvahet. Faaside vahe ja käiguvahe on omavahel seotud:
ωt1 – ωt2 = 2πf (t1 – t2) = 2πv/λ (t1 – t2) =

(vt1 – vt2) = 2π/λ(d1 – d2),

kus f on laine sagedus, v kiirus ja λ – lainepikkus.
Kui liituvad lained võnguvad samas faasis (samas taktis), siis lained
tugevdavad teineteist maksimaalselt, öeldakse, et on tegemist interferentsi maksimumiga. Sel juhul t1 = t2 ja t1 – t2 = 0. Sama olukord on
ka siis kui t1 – t2 = T või 2T või 3T või kT (kus k on suvaline täisarv),
sest ka neil juhtudel jõuavad kohtumispunkti liituvate lainete maksimumid või miinimumid üheaegselt. Järelikult on maksimumi korral
faaside vahe ωt1 – ωt2 = ω kT. Kasutades seost faasivahe ja käiguvahe vahel saame: ω kT = 2π/λ (d1– d2). Siit saame kasutades seost
ω = 2π/T, et d1– d2 = ∆max = kλ, kus ∆max on maksimumile vastav käiguvahe.
Kui aga liituvad lained võnguvad vastandfaasis (vastastaktis), siis
lained nõrgendavad (kustutavad ) teineteist maksimaalselt ja öeldakse, et tegemist on interferentsi miinimumiga. Sellisel juhul üks laine
jääb teisest maha poole perioodi võrra või pooleteise perioodi võrra
jne. Ehk teisti öelduna on t1 – t2 = T/2 või 3T/2 või 5T/2 = (2k + 1)T/2.
Miinimumi korral on ω(2k + 1)T/2 = 2π(d1 – d2)/λ. Siit saame miinimumi tingimuse: d1 – d2 = ∆min = (2k + 1)λ/2, kus ∆min on miinimumile vastav käiguvahe.
Mis juhtub siis, kui liitumisel pole täidetud ei maksimumi ega miinimumi tingimus (käiguvahe on lihtsalt selline vahepealne)? Siis on
ka tulemus midagi maksimumi ja miinimumi vahepealset. Selle kontrollimisel võib huvilistel lasta joonistada kaks suvalise faasinihkega
sinusoidi ja leida liitlaine (õpiku ülesanne 5. 4, kuigi see on sattunud
pisut valesse kohta). Selleks tuleb ajatelje erinevates kohtades liita
hälbed, arvestades nende märke. Tulemus on kindlasti õpetlik, sest
selgub, et kahe sinusoidi liitmisel ei saagi enam sinusoidi, vaid mingi
hoopis kummalise kujuga joone. Siin saab rääkida ka Fourier teoreemist ja analüüsist. Kindlasti tuleb rõhutada, et valguse kustutamine
teise valguse poolt ei tähenda valgusenergia kadumist, vaid ümberpaiknemist teise kohta. Samuti tuleks huvilistele rääkida, et liituvad
valguslainete E-vektorid, aga mitte intensiivsused. See tähendab, kui
liitlaine amplituud suureneb 2 korda, siis intensiivsus suureneb 4
korda.
Interferentsi käsitlemisel tuleb rõhutada, et miinimumid ja maksimumid tekivad mõlemale poole sümmeetria telge. Viimane on
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kahe punktallika keskristsirge. Kõrvalekaldenurki mõõdetakse just
sümmeetriatelje suhtes. Tihti tehakse viga, et tõmmatakse mingi
joon, mille suhtes näidatakse valguse kõrvalekallet ühele poole.
Kui suure vea me teeme valemite tuletamisel, kui loeme S1 ja S2
lähtuvad valguse levimissuunad paralleelseks? Hinnangud näitavad,
et isegi interferentsi jälgimisel küllalt halbades tingimustes, näiteks
juhul, kui d ≈ 0,1 mm ja l ≈ 100 cm võib nurki võrdseks pidada 0,01 %
täpsusega. Reeglina on täpsus veel suurem.
Kui valemid on tuletatud ja nähtusest ettekujutus olemas, ei kasuta
me enam lainelisi jooni, mis kujutavad valguslaineid, vaid ainult nende levimissuundi – kiiri.
ÕPILASED. Liidavad millimeetripaberil või arvutis kaks vabalt valitud faasinihkega sinusoidi ja analüüsivad tulemust. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Pakuvad ideid, kuidas kasutada
valguse interferentsi. Vaatavad arvutidemosid.

Ülesanded.
1. Tuleb kontrollida, kas miinimumi või maksimumi tingimuse
korral on k väärtus täisarvuline. a) maksimumi korral ∆ = kλ, siis
k = 300 nm/600 nm = 0,5. Järelikult maksimumi ei saa olla. Miinimumi korral ∆ = (2k + 1)λ, ehk k = (λ/2 – ∆) / λ,
siis k = (300 nm – 300 nm) / 600 nm = 0. Järelikult esineb miinimum ehk lainete nõrgenemine.
2. Teist järku maksimumi korral ∆ = 2λ, siit saame,
et ∆ = 2 · 550 nm = 1100 nm.
3. Leiame teisele maksimumile vastava nurga. Lähtume valemist
dsinα = kλ. Siit leiame sinα = 2λ/d = 2 · 400 nm/2 · 104 nm = 0,04
ja α = 2,29°.
4. Esimene miinimum tekib siis, kui k = 0. Miinimum tekib suundades, kus kehtib seos dsinα = (k + 1/2) λ. Leiame esimesele miinimumile vastava nurga: sinα = λ/2d = 400 nm/2 · 4 · 104 nm = 0,005
ja α = 0,28°.
5. VIGA. Ülesande tekstis puudub pilude vahekaugus d = 0,04 mm.
Teine maksimum tekib siis, kui k = 2. Maksimum tekib suundades,
kus dsinα = kλ. Leiame teisele maksimumile vastava nurga siinuse: sinα = 2 · 0,62µm/40µm = 0,031. Väikeste nurkade korral on
sinα ≈ tanα ja see lubab leida otsitava kauguse
h = l · tanα = 2m · 0,031 = 6,2 cm.
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6. VIGA. See peab olema nn. tärniga ülesanne. Kasutades ülesandes
5. toodud mõttekäiku, leiame 1. ja 2. järku maksimumide kauguse
sümmeetriateljest. Nende vahe annabki otsitava suuruse. Esimest
järku maksimumile vastav nurk α1 = 0,55 · 10–2 rad ja kaugus
sümmeetriateljest h1 = 1,1 mm. Teise järgu korral α2 =1,1 · 10–2
rad ja kaugus h2 = 2,2 mm. Otsitav kaugus maksimumide vahel
h = h2 – h1 = 1,1 mm.
7. Ülesande lahendamiseks tuleb kasutada kõrvalekaldenurka, sest
kaugust ekraanini pole antud ja seega pole võimalik otse hinnata
miinimumide kaugusi ekraanil. Miinimumide korral kehtib seos
dsinα = (2k + 1)λ/2. Siit saame, et sinα = (2k + 1)λ/2d ja näeme, et
sinα ∼ λ. Väikeste nurkade korral on sinα ≈ α. Seega suurematele
lainepikkustele vastavad ka suuremad kõrvalekaldenurgad, siis on
ka ∆α ∼λ. Punase valguse lainepikkus on suurem kui rohelisel ja
kollasel suurem kui sinisel, järelikult õiged vastused on: a) punase;
b) kollase.
8. Korrates eelmise ülesande arutluskäiku, jõuame tulemuseni, et
sinα ∼ λ/d. Järelikult on maksimumidevahelise kauguse suurendamiseks vaja suurendada kasutatava valguse lainepikkust ja vähendada piludevahelist kaugust.

Küsimused.
1. Milline on värvuste jaotus interferentsiribade servadel, kui vaadelda valge valguse interferentsi? Miks pole ribad üleni värvilised?
Valge valgus sisaldab kõikidele värvustele vastavaid valguslaineid.
Sümmeetriateljest kaugemad osad on punakad, sest punasel valgusel on suurem lainepikkus kui teistel ja see kaldub avast läbi
minnes rohkem kõrvale kui teised lained. Teljele lähem osa on violetne, sest sellel on kõige lühem lainepikkus. Kuna igale värvusele
vastab vaateväljas pilu kujutis, siis liitvalguse korral need kujutised
keskmises osas kattuvad, värvused liituvad ja pole selgesti eristatavad.
2. Kas ka helilained interfereeruvad? Jah, ka helilained interfereeruvad.
3. Kas valguse interferentsi jälgimiseks peab olema just kaks pilu või
võib neid olla ka rohkem? Interferentsi jälgimiseks võib olla ka
rohkem kui kaks pilu. Kahe pilu korral on nähtuse matemaatiline
kirjeldamine kõige lihtsam ja sellepärast kasutatakse tavaliselt just
seda juhtu.
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4. Kui valguse interferentsi vaadelda läbi väikeste ümmarguste
avade, milline pilt siis paistaks? Kui vaadelda interferentsi läbi
ümmarguste avade, siis on ka interferentsiribad ümmargused
(ringikujulised). Interferentsi maksimumid ja miinimumid tekivad
kindlate käiguvahede korral, mis on määratud kaugusega avast,
ribade kuju on määratud avade kujuga.

Täiendav materjal
Valguse difraktsioonikatsed.
1. R. W. Harris. CatholicMemorial Physics. 2002.
http://www.cath-mem.org/physics/Demoes.htm#Waves
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/

6. DIFRAKTSIOONI JA INTERFERENTSI JÄLGIMISE
TINGIMUSED
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Interferentsi või difraktsiooni saab jälgida, kui tekkiv
liitlaine aja jooksul ei muutu. See on võimalik koherentsete valguslainete korral. Koherentne ei saa olla üks valguslaine, vaid vähemalt
kaks. Koherentseteks nimetatakse laineid, millel on ühesugune lainepikkus (sagedus) ja ajas muutumatu faaside vahe. Mittekoherentsuse
tekkepõhjused peituvad valguse tekkemehhanismis. Koherentsuse
suurendamiseks tuleb kasutada väikesi avasid või tõkkeid. Väikesed
on avad või tõkked, mille mõõtmed pole palju suuremad kui valguse
lainepikkus.
Oskused. Põhjendada valguslainete koherentsuse vajalikkust
difraktsiooni või interferentsi korral. Seletada valguse mittekoherentsuse tekkepõhjusi.
NÄITLIKUSTAMINE. Valguslained liituvad alati, sest superpositsiooniprintsiip on universaalne. Küsimus on selles, kas me suudame ﬁkseerida lainete liitumist. Kui liitumistingimused muutuvad liiga kiiresti,
ei jõua meie silm või ka mingi muu vastuvõtja registreerida püsivat
pilti. Liitumistingimus on tegelikult nõue faaside vahe pikaajalise
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muutumatuse kohta. See tähendab füüsika keeles, et lained peavad
olema koherentsed.
Mehaaniliste lainete interferentsi seletamisel püstitati nõue, et
laineallikad peavad võnkuma täiesti ühesuguselt. Seal koherentsuse
mõistet ei kasutatud. Kui laineallikad võnguvad täiesti ühesuguselt,
siis tekivad ka täiesti ühesugused lained. On vist selge, et kui korraga
vette visata kaks ühesugust kivi, siis need tekitavad ka ühesuguse kujuga laineid. Sellepärast on ka optikas kasutatud koherentsuse mõiste sissetoomisel lainete kuju mõistet. Lainet kirjeldavad lainepikkus,
amplituud ja ajaline kestus. Seega muutumatu kujuga lainel on jääv
lainepikkus, amplituud ning see ei katke hetkekski. Teisti öelduna,
muutumatu kujuga lainet kirjeldab siinusfunktsiooni graaﬁk, kus xteljel on aeg ja y- teljel valguslaine E-vektori väärtus. Koherentsete
valguslainete liitumise tunnuseks on, et liitlaine säilitab oma kuju
nii pika aja jooksul, et seda on võimalik registreerida (kas silma või
mõne aparaadiga).
Koherentse valguse mõiste kujundamisel võib olla kasu muusikalisest analoogiast. Näiteks võib koherentseid valguslaineid ette
kujutada harmoneeruva meloodiana, mida kaks lauljat laulavad ühes
tempos (faasinihe puudub) ja sama kõrgelt (lainepikkused on igal ajahetkel võrdsed).Faasinihe ei muutu ka siis, kui kaks lauljat laulavad
kaanonit, kus üht ja sama viisi laulavad mõlemad lauljad, ainult üks
laulja alustab alati oma laulu kindla arvu taktide järel (faasinihe ei
muutu ajas). Mittekoherentsus ehk kakofoonia tekib siis, kui lauljad
laulavad erinevaid laule (erinevad lainepikkused) või kui sama laulu
esitajad peavad laulmisel erineva pikkusega pause.
Valguslainete mittekoherentsuse käsitlemisel on õpikus räägitud
ka lainejadadest, mis kiirguvad aatomitest. Kuid lainejadade mõistet
ei saa eriti põhjalikult käsitleda ega õpilastelt nõuda, sest neil puuduvad vastavad teadmised aatomifüüsikast.
Väiksuse nõude vajalikkuse põhjendamiseks võib vaadelda valguse
läbiminekut kitsast ja laiast pilust. Selleks vaatleme, mis juhtub tasalainega, kui see langeb pilule. Pilu tasandis on kõikidel elementaarlainetel ühesugune faas, sest lainefront ongi ju samafaasi pind (näiteks
pind, kus kõikidel elementaarlainetel on maksimum). Pilu tasandi
normaali suunas levivad kõik lained ka teisel pool pilu endiselt samas
faasis ja selles suunas esineb valguse maksimum – lained tugevdavad
üksteist. Kui vaadata lainete levimist mõnes teises suunas, siis lainete
liitumise tulemus oleneb kõrvalekalde suunast.
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Valime sellise suuna, et pilu ülemisest ja alumisest servast väljuvate lainete käiguvahe on võrdne ühe lainepikkusega λ. Niisugusel
juhul on pilu keskelt, sümmeetriatelje kohalt väljuva laine ja pilu
alumise servast väljuva laine käiguvahe pool lainepikkust λ/2. See
aga tähendab, et need lained on vastandfaasides ja kustutavad teineteist. Sellisel juhul on olemas aga igale pilu alumise poole lainele
pilu ülemises pooles vastandfaasis olev laine, mis paarikaupa üksteist
kustutavad. Niisugusel juhul tekib difraktsioonipildis miinimum.
Järelikult miinimumi tingimuseks on antud juhul nõue, et pilu erinevatest servadest lähtuvate valguslainete vahel oleks käiguvahe λ. See
nõue ei olene pilu laiusest. Vaatame, kuidas muutub sama miinimumi suund sümmeetriatelje suhtes, kui pilu on kitsam, aga lainepikkus
jääb samaks.
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Jooniselt paistab, et nüüd on nurk α, mille all on näha sama miinimum, suurem ehk teisiti öelduna – difraktsioonipilt on laiemaks
venitatud, mis teeb selle jälgimise lihtsamaks.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Vaatavad arvutidemosid.

Ülesanded
3. Esimese maksimumi korral on eristatavuse tingimus λ/d ≥ sinα.
Siinuse leiame väikeste nurkade korral tingimusest,
et sinα ≈ tanα = 10–3 m/1m = 10–3 rad. a) λ/d = 10–1, jah;
b) λ/d = 5 · 10–2, jah; c) λ/d = 5, jah NB! Õpikus on siin vale
vastus!; d) λ/d = 5 · 10–4, ei.

Küsimused
1. Kuidas leida lainejada pikkus, kui on teada selle kestus? Lainejada
pikkus on võrdne teepikkusega, mille valgus läbib antud aja jooksul. Kuna ei ole öeldud, millises keskkonnas valgus levib, võime
selleks võtta näiteks õhu, kus valguse kiiruseks võib võtta c. Sel
juhul lainejada pikkus s = c · τ, kus τ on lainejada kestus (levimise
aeg).
2. Miks aatomid ei saa valgust kiirata pidevalt? Kirjeldame nähtust
Bohri aatomimudeli abil. Aatomist kiirgub valgus siis, kui mõni
selle elektron asub ergastatud olekus, s.t. selle keskmine kaugus
tuumast on suurem kui tavaliselt. Valgus kannab aatomist energiat
ära, selle energia väheneb ja ergastatud elektron liigub hüppeliselt
mingile tuumale lähemal olevale orbiidile. Sellega on ka valguse
kiirgumine lõppenud. Selleks et aatom saaks uuesti valgust kiirata,
peab see saama kusagilt energiat juurde. Tavaliselt saadakse energiat soojusliikumisel toimuvatel põrgetel teistelt aatomitelt.
3. Kaksikpilu interferentsikatses kasutatakse valguse monokromatiseerimiseks valgusﬁltreid. Ühe pilu ees on sinine ja teise ees punane
valgusﬁlter. Kas ekraanil tekib interferentspilt? Ei teki, kuna valguslainetel on erinev lainepikkus ja nad ei saa olla koherentsed.
4. Kas interferentsi korral on pilude vahekaugusel ka alumine piir?
Mis juhtub, kui d < λ ? On küll alumine piir. Vaatame, mis juhtub
esimese miinimumiga näiteks juhul, kui d = λ/2. Sel juhul omandab interferentsi miinimumi kirjeldav avaldis kuju: λ/2 sinα = λ/2.
Pärast taandamist saame, et sinα = 1. Mida see tähendab? See
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tähendab, et esimene interferentsi miinimum on vaadeldav
sümmeetriateljega 90° nurga all. Teiste sõnadega, tsentraalne
maksimum täidab kogu vaatevälja. Ei ole näha muud kui ühte
heledat riba ühest ekraani servast teiseni. Mingit interferentsile
omast triibustikku ei teki. Kui pilu laiust veelgi vähendada, olukord põhimõtteliselt ei muutu. Kui on hästi reguleeritav pilu, siis
saab tehtud järeldust ka katseliselt kontrollida.

Täiendav materjal
1. R. W. Harris. CatholicMemorial Physics. 2002.
http://www.cath-mem.org/physics/Demoes.htm#Waves
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/

7. INTERFERENTSI JA DIFRAKTSIOONINÄHTUSTE
RAKENDUSI
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Kilede värvuse põhjus. Selgendav kate. Holograaﬁa
põhiidee. Difraktsioonivõre ja selle kasutamine. Optiliste riistade
lahutusvõime piiratus.
Oskused. Seletada seebimullide ja veepinnal olevate õlilaikude
värvusi. Katseliselt hinnata valguse lainepikkust.
NÄITLIKUSTAMINE. Seebimullide värvuse seletamiseks tuleks põhjendada käiguvahe tekkimist lainete 2 ja 3 vahel (joonis 8.1.). Põhjus on
selles, et laine 1 (langev laine) jaguneb pinnal kaheks laineks, mis
läbivad erinevad teepikkused. Laine faas on suurus, mis oleneb laine
levimise ajast. Seega lainete 3 ja 2 faaside vahe oleneb lisaks teepikkuste erinevusele ka sellest, kui palju aeglasemalt laine 3 liigub
seebikiles. Seda aga ei saa praegu arvestada, sest valguse murdumist
pole veel õpitud. Võib muidugi anda ka avaldise käiguvahe jaoks:
∆ = 2hncosγ, kus h on seebimulli seina paksus, n seebivee murdumis26

näitaja (mis on arv, mis näitab, mitu korda levib valgus õhus kiiremini kui keskkonnas) ja γ valguse murdumisnurk seebimulli seinas. Siit
on näha, et käiguvahe oleneb nii mulli seina paksusest kui valguse
langemisnurgast (langemisnurk on ju kindlal viisil seotud murdumisnurgaga) ning ka seebikile murdumisnäitajast. Seega oleneb ka
kile värvus neist suurustest, kuna käiguvahe määrab ära, millist värvi
valguse jaoks on täidetud maksimumi või miinimumi tingimus.
Selgendavaid katteid kasutatakse lisaks optikariistadele ka päikesepatareide kasuteguri tõstmisel, sest need võimaldavad päikesevalgusel paremini jõuda energia muunduriteni.
Newtoni rõngaste käsitlemisel võiks rääkida skänneri kasutamisel
tekkivast probleemist. Kui skännida läikega pilte, siis võivad koopiale
tekkida kujutise kvaliteeti rikkuvad heledad ja tumedad kontuurid.
Need on tingitud skänneri klaasi ja skännitava pildi vahele jäävast
õhupilust. Selle vältimiseks on ﬁrmal Microtek patenteeritud nn.
Emulsion Direct Imaging Technology (E.D.I.T.). Milles see täpselt
seisneb, ei tea, see on patendi saladus.
Difraktsioonivõresid käsitledes võiks analüüsida, kas difraktsioonivõrel võiks olla kuitahes palju jooni ühe millimeetri kohta?
Difraktsioonivõre valemist on näha, et mida väiksem on võrekonstant, seda rohkem kalduvad valguslained oma esialgsest levimissuunast kõrvale: sinα = kλ/d. Seega võiks loota ka järjest
vähem erinevate lainepikkustega valguste eristamist. Kas ikka saab
difraktsioonivõre lahutusvõimet piiramatult tõsta? Küsimusele
vastamiseks võiks lasta leida esimest järku spektris suurimale võimalikule kõrvalekaldenurgale (90°) vastava võrekonstandi, näiteks
lainepikkuse 500 nm jaoks. Arvutus annab, et sellisel juhul peaks
olema võrel 2000 joont ühe millimeetri kohta. Seega pole nähtavas
piirkonnas mõtet palju suurema joontetihedusega võrede tegemisel.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Hindavad valguse lainepikkust CD abil (vt. jaotis Praktilis töid). Toovad
näiteid difraktsiooni ja interferentsi kasutamisest. Teadjamail lasta
tuletada seos ∆ = 2hncosγ. Seda on võimalik teha, kui kasutada
valguse murdumise seadust. Tuletus on näiteks tehtud raamatus
Optika praktikum VI. Interferents ja difraktsioon. TÜ, Tartu, 1989,
lk.16–17.
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Ülesanded
1. Kui kasutati valget valgust, siis paistab ka kile valge, aga kui värvilist,
siis paistab kile seda värvi, millise värvusega valgust kasutati. See
tuleneb suurest käiguvahest, mille korral on samaaegselt täidetud
maksimumi ja ka miinimumi tingimused erinevate lainepikkuste
jaoks (erineva k korral). Järelikult ei esine ühegi värvuse tugevnemist või nõrgenemist. Näiteks maksimumi tingimus λ = 400 nm
korral on täidetud, kui k = ∆/λ = 1 mm / 400 nm = 2500, aga
λ = 800 nm korral siis, kui k = 1250.
2. Lahendamisel eeldame, et valgus langeb pinnale risti. Peegeldunud
valgus puudub, kui katte ülemiselt ja alumiselt kihilt peegeldunud
lained on vastandfaasides, s.t. et käiguvahe peab olema λ/2. Kuna
peegeldunud laine läbib kihi kaks korda, peaks kihi paksus olema
võrdne λ/4, seega 0,5 mm. Ülesanne pole päris korrektne, sest kihis liikudes lainepikkus muutub. See tuleb jätta arvestamata (vt.
küsimus nr. 2).
3. Leiame võrekonstandi: d = 1mm/120 ≈ 0,0083 mm. Kui jutt käib
kahest esimesest spektrijärgust, siis see tähendab, et k = 1 ja k = –1
(üks spekter asub sümmeetriateljest vasakul ja teine paremal).
Seega väärtusele k = 1 vastab nurk 4°. Lainepikkuse leiame valemist λ = dsinα, kust saame, et λ = 580 nm.
6. Võrekonstandi leiame nagu ülesandes nr. 3. Kõrvalekaldenurga
saame leida ekraani kauguse ja 1. maksimumi kauguse järgi
tsentraalmaksimusmist.

Küsimused
1. Miks kaob seebimulli värvus enne lõhkemist? Seebikile vajub järjest
õhemaks ja lõpuks saab nii õhukeseks, et mitte ükski nähtavasse
piirkonda jääv valguslaine ei tugevne (ei ole täidetud interferentsi
maksimumi tingimus). Kui seebimulle puhuda, siis saab jälgida,
kuidas mullid muutuvad vananedes järjest sinakamateks ja mulli
ülemine osa muutub enne lõhkemist värvituks.
2. Kuidas hinnata selgendava katte paksust? Hindamiseks eeldame,
et valgus langeb kattele risti. Sellisel juhul on käiguvahe ∆ kile esimeselt ja tagumiselt pinnalt peegeldumisel ∆ = 2h, kus h on kile
paksus. Peegeldunud valgus puudub siis, kui peegeldunud lained
kustutavad teineteist. See juhtub, kui ∆ = (2k + 1) λ/2. Kõige õhem
selgendav kate on juhul kui k = 0, siis h = λ/4. Kuid siin tuleb ar28

vestada asjaolu, et valguse lainepikkus muutub aines. Kehtib seos:
λk = λ/nk, kus λk on valguse lainepikkus kattes ja nk katte materjali
absoluutne murdumisnäitaja (vt. jaotis Murdumine). Seega on selgendava katte minimaalne paksus h = λ/4nk.
3. Kas Newtoni rõngad tekivad ka siis, kui kumerläätse asemel kasutada nõgusläätse? Kui nii, siis mille poolest pildid erinevad? Jah
tekivad. Kumerläätse korral on rõngad keskosas hõredamad, äärte
poole muutuvad tihedamaks. Seda võib seletada õhupilu paksuse suurenemisega läätse serva poole nihkudes. See omakorda
põhjustab käiguvahe muutumist. Analoogia põhjal võib arvata, et
nõgusläätse korral on läätse servades rõngad hõredamad ja keskpaiga pool tihedamad. Kui teha katseid, siis selgub, et nii ongi.
4. Miks tuleb Newtoni rõngaste tekitamiseks kasutada suure fookuskaugusega läätsi? Suure fookuskaugusega läätse kõverus on väiksem ja sel juhul on õhukiht plaadi ja läätse vahel õhem. Seega on
väiksemad ka käiguvahed ja valguse interferents (Newtoni rõngad)
paremini vaadeldav. Käiguvahe (õhukihi paksuse) suurenedes hakkavad erinevat järku maksimumid ja miinimumid kattuma ja pilt
muutub segaseks ning lõpuks kaob (vt. ka ül. 1).
5. Miks hologrammi korral tekib keeruline interferentsipilt, aga mitte
interferentsiribade süsteem nagu pilu difraktsioonil? Interferentsiribad on määratud liituvate lainete käiguvahega. Korrapärase
valgusallika (pilu) korral paiknevad ka sama käiguvahega lainete
liitumiskohad sümmeetriliselt allikaga. Näiteks pilu korral tekivad piluga paralleelsed ribad. Hologrammi korral jäädvustatakse
tavaliselt mittekorrapärase kujuga kehi, mis määrab ära ka käiguvahe. Sama käiguvahega lainete liitumiskohad ei asetse siis enam
sümmeetriliselt.
6. Kas difraktsioonivõret läbides kaldub rohkem kõrvale punane
või sinine valgus? Sellele küsimusele vastamiseks võib kasutada difraktsioonivõre valemit dsinα = kλ. Kõrvalekalde suurus
on määratud nurga α suurusega. Kuna väikeste nurkade korral
on sinα ≈ α, siis saame, et α ≈ kλ/d. Siit on näha, et ühe kindla
difraktsioonijärgu korral on kõrvalekaldenurk seda suurem, mida
suurem on valguse lainepikkus.
7. Kuidas põhjendada holograaﬁlise kujutise suuruse olenevust valguse lainepikkusest? Nagu eelmise küsimuse vastamisel selgus,
kandub suurema lainepikkusega valgus difraktsioonivõret läbides
rohkem kõrvale kui väiksema lainepikkusega valgus. Sama juhtub
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valgusega hologrammist läbi minnes, sest ka seda võib vaadata
kui keeruliste joontega “võret”. Kui kõrvalekaldenurk tugikimbust
suureneb, siis suureneb ka vaatenurk ja meie silmas tekib suurem
kujutis.
8. Miks on paremate fotoaparaatide objektiivid suure läbimõõduga?
Objektiivi üks kvaliteedinäitaja on lahutusvõime, mis määrab, kui
väikesi detaile suudab objektiiv üksteisest eristada (lahutusvõime
ingl. k. resolution, eesti k. viimasel ajal eraldusvõime). Ideaalse kujutise saaksime siis, kui eseme igale punktile vastaks üks kujutise
punkt. Lahutusvõimet piirab aga valguse difraktsioon objektiivi
äärtelt. Katsest ühe piluga panime tähele, et pilu kujutisi oli seda
rohkem, mida kitsam oli pilu. Suurema pilu laiuse korral jooksid
difraktsiooniribad keskele kokku ja pilt oli vähem “laiali määritud”.
Nii on ka objektiivi korral: mida suurema läbimõõduga objektiiv,
seda vähem difraktsioonirõngaid tekib ümber kujutise punktide ja
seda paremini on üksikud kujutise punktid eraldatavad.
9. Mikroskoobi lahutusvõimet iseloomustab kaugus kahe eristatava
objekti vahel, teleskoobi korral aga nurk. Miks?
Lahutusvõime on määratud valguse difraktsiooniga, s.t. valguse
kõrvalekaldumisega otselevimise suunast. Seda iseloomustab näiteks difraktsioonivõre korral nurk α. Mida väiksem on see kõrvalekalde nurk, seda vähem kahe valgusallika difraktsioonipildid
kattuvad ja seda parem on lahutusvõime. Mikroskoop annab terava kujutise objektidest, mis kõik asuvad mikroskoobi objektiivist
enam-vähem võrdsel kaugusel (objektiivi fokaaltasandis). Seega
võib mikroskoobi korral asendad nurkkaugused objektide vahelise
kaugusega x, sest inimene on harjunud rohkem joonmõõtude kui
nurgamõõtudega.

Teleskoop aga annab terava kujutise kõikidest kaugetest objektidest, olenemata kaugusest teleskoobi objektiivini. Teleskoobi korral võib objektide vaheline kaugus olla väga erinev, aga nurkkaugus
on ühesugune.
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10. Kui õlilaik veepinnal paistab päevavalgel punane, siis millist
värvi valguslained on tänu interferentsile kustutatud? Millist värvi
paistab see kile: a) rohelises valguses? b) punases valguses? Põhjendage. Päevavalgus sisaldab kõikidele värvustele vastavaid valguslaineid. Kustutatud on kõik teist värvi valguslained peale punasele
valgusele vastavate, sest ainult punase valguse jaoks on täidetud
interferentsi maksimumi tingimus. Rohelise valguse korral on
kaks võimalust: kas kile paistab mustana (kui rohelise valguse
jaoks on täidetud miinimumi tingimus) või rohelisena (kui ei ole
täidetud miinimumi tingimus). Punase valguse korral paistab kile
ikka punasena, sest punase valguse jaoks on täidetud maksimumi
tingimus.
11. Millist valgust, kas sinist või punast tuleks kasutada mikroskoobiga töötamisel, et näha paremini objekti pisidetaile? Põhjendage.
Pisidetaile näeme paremini siis, kui valguse kõrvalekaldumine
sirgjoonelisest levimisest on väiksem. Kõrvalekalde suurus on
määratud tõkke (objekti) mõõtmetega valguse lainepikkuse suhtes. Mida rohkem erineb tõkke mõõde valguse lainepikkusest,
seda vähem kaldub valgus tõkke taga kõrvale ehk seda paremini
saab detaile eristada. Sinise valguse lainepikkus on väiksem kui
punasel valgusel, seega sinise valguse lainepikkus erineb rohkem
tõkke mõõtmetest ja eraldusvõime on suurem.

Täiendav materjal
1. H. Käämbre. Laseriraamat. Valgus. Tallinn. 1978.
2. Holograaﬁa: http://www.holonorth.com/stock.htm
3. http://www.zebraimaging.com/holography.htm
4. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
5. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
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8. VALGUSE MURDUMINE
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Erinevus seaduse ja seaduspärasuse vahel. Murdumisseadus. Absoluutne ja suhteline murdumisnäitaja.
Oskused. Tuua näiteid valguse murdumisest. Seletada valguse
murdumisega seotud loodusnähtusi.
NÄITLIKUSTAMINE. Valguse murdumist saab demonstreerida mitmeti. Kõige parem on kasutada laserikiirt (laserpointer) ja näiteks
piimaga pisut hägustatud vett. Sellisel juhul on laserikiir kõrvalt
vaadates hästi nähtav.
Valguse murdumist saab demonstreerida ka ilma laserita. Täidame silindrilise klaasanuma poolenisti veega ja asetame selle keskele
pliiatsi. Vaatame pliiatsit ristsuunas läbi veega täidetud anumaosa.
Pead liigutamata nihutame pliiatsit paremale või vasakule. Kui pliiats
on klaasi keskel, siis näeme olukorda, mida on kujutatud joonisel a).
Kui pliiats nihutada keskkohast vasakule või paremale näeme olukordi, mis on kujutatud joonistel b) ja c). Pöörame tähelepanu ka pliiatsi
kujutiste erinevatele läbimõõtudele.

Katse tulemusi saab seletada valguse murdumisega. Arutelu lihtsustamiseks loeme klaasseina paksuse tühiseks ja murdumist seal ei
arvesta. Seega vaatleme veest silindrit, mille sees asub pliiats. Kui
pliiats asub silindri teljel, siis valguskiired, mis tulevad pliiatsilt vaatleja silma, on alati risti silindri pinnaga ja pliiatsi näiv kujutis P’ tekib
täpselt sinna kus asub ka pliiats P (pealtvaade esitatud joonisel a). Kui
pliiats asub aga tsentrist näiteks vasakul, siis nihkub näiv kujutis P’
pliiatsist vasakule, sest veest õhku minnes on murdumisnurk suurem
kui langemisnurk (pealtvaade esitatud joonisel b).
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Küsimus, miks vees olev pliiatsiosa paistab suurendatuna, ei ole
laineoptika probleem. Seda saab seletada geomeetrilise optika abil,
sest veesilinder töötab silindrilise läätsena. Selle fookuskaugust saab
hinnata kujutise abil, mille tekitab klaasi taha asetatud paberilehele
kauge valgusallikas. Kuna pliiats asub läätses sees, siis on esemekaugus kindlasti väiksem fookuskaugusest ja lääts töötab luubina. Veesilindrit ei saa vaadelda kui õhukest läätse ja seepärast pole võimalik
nähtust täpsemalt seletada, kuna siis tuleks kasutada paksu läätse
teooriat, mis pole aga sugugi lihtne.
Murdumisnähtust võime vaadelda ka siis, kui asetame pliiatsi veeklaasi kaldu ja vaatame piki pliiatsit või natuke kõrvalt. Näeme, et
vees olev pliiatsi osa oleks nagu tõusnud natuke kõrgemale, veepinnale lähemale. Sama on näha ka õpiku fotol lk. 56, kus on pildistatud
vette torgatud keppi (mitte segi ajada pulga tuhmima kujutisega, mis
on tingitud peegeldumisest vee pinnalt). Sellised vaatepildid tekitavad sageli väärkujutlusi, et vees valgus murdub pinnanormaalist
eemale. Ka õpikus torkab silma näiv vastuolu foto ja selle all asuva
joonise vahel, kus valgus murdub tihedamas keskkonnas pinnanormaalile lähemale. Milles on siis asi? Põhjus on selles, et fotol ja katses
näeme valgust, mis tuleb veest välja, aga joonisel kujutatakse vette
minevat valgust. Pliiats või pulk pole valguskiir, vaid keha, millelt
peegeldunud valgus satub meie silma ja tekitab seal kujutise. Olukorda kirjeldab joonis, kus on esitatud vaade kõrvalt. Kuna veest väljuva
valguse korral on murdumisnurk suurem kui langemisnurk, näeme
pliiatsi vee all olevat osa kõrgemal selle tegelikust asendist (punkti A
asendis A’).
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ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Teevad
eespool kirjeldatud katseid murdumise jälgimiseks. Toovad näiteid
valguse murdumise kasutamisest.

Ülesanded
1. Lahendamist tuleks kindlasti alustada joonise tegemisest. Esialgsest levimissuunast kõrvalekalde all mõistetakse nurka langeva
kiire pikenduse ja murdunud kiire vahel. Selleks, et saada õpikus
toodud vastuseid, tuleks võtta nklaas = 1,6 ja nteemant = 2,4.
2. Lahendusi on mitmeid. Kuid selleks, et vältida pikki arvutusi võiks
kirjutada välja murdumisseadused mõlema konkreetse juhu jaoks
ja siis võrrandid läbi jagada. Nii saame murdumisnurgast kohe
lahti.
3. See on tegelikult rohkem trigonomeetria kui füüsika ülesanne. Ülesande tingimuse kohaselt α = 2γ ja kasutades seost
sin2γ = 2sinγcosγ, leiame vastuse hõlpsasti. Selleks et saada õpikus
antud vastust, tuleks võtta nklaas = 1,6.
4. Ka selles ülesandes peab kasutama trigonomeetria valemit:
sin(γ + 10°) = sinγcos10° + cosγsin10°. Pärast teisendusi saab leida
cotγ ja siis ka kõik muu.
5. Lahendamist tuleks kindlasti alustada joonise tegemisest. Ülesanne ei ole põhimõttelt raske ja tärn on lisatud sellepärast, et rehkendamist on palju. Varju pikkust tuleb leida kahes osas. Esmalt veest
väljaulatuva osa vari ja siis vees oleva vaia osa vari.
6. Lahendamist tuleks kindlasti alustada joonise tegemisest. Tärn
pole vist vajalik, sest on ainult kaks raskemat kohta. Üks raskemaid kohti on valguse teisele tahule langemise nurga määramine.
Siin tuleb kasutada asjaolu, et ristuvate haaradega nurgad on
võrdsed (sest esimesele pinnale risti langemisel valgus ei murdu).
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Teine raskus võib tekkida kiire suuna muutuse leidmises (vt. 1.
ülesannet).
10. Arvutus annab, et murdumisnurga siinuse väärtus peaks olema
> 1. See on võimatu ja ainus järeldus on, et valgus ei tungi teise
keskkonda. Kuna keskkonnad on läbipaistvad ja energia ei saa
seepärast muutuda siseenergiaks, on ainus võimalus, et valgus
peegeldub esimesse keskkonda (vette) tagasi.
11. Kindlasti alustada joonisest.
γ + β = 90°, α = β, seega γ + α = 90°.
Murdumisseadus on sellisel juhul
sinα/sin(90° – α) =
= sinα/cosα = tanα = n.
12. Põhiprobleem on nihke avaldise tuletamises. Alustada tuleks kindlasti
joonisest.
δ = α – γ; x = a · sinδ; a = d/cosγ;
x = d · sin(α – γ)/cosγ.
Murdumisnurga leiame murdumisseadusest.

Küsimused
1. Millisel juhul on langemisnurk võrdne murdumisnurgaga? Siin on
kaks võimalikku olukorda. Esimesel juhul peab valgus langema risti kahe keskkonna lahutuspiirile. Siis ei esine valguse murdumist ja
see tähendab, et α = 0° ja γ = 0°. Seda, et valgus risti langemisel ei
murdu, saab kontrollida Huygensi konstruktsiooni abil: siis hak35

kavad kõikidest keskkondade lahutuspinna punktidest elementaarlained levima üheaegselt ja ei teki lainefrondi levimissuuna
muutust. Teisel juhul on mõlema aine murdumisnäitajad võrdsed,
sel juhul ns = 1 ja siis on sinα = sinγ ehk α = γ.
2. Miks paistavad veekogud madalamatena, kui nad on? Valguse
murdumise tõttu veepinnal paistavad veekogu põhjas olevad
esemed kaldal olevale vaatajale väiksema nurga all veepinnaga.
Arvestada tuleb sellega, et valgus tuleb vaataja silma veest õhku.
Vaata eelpool kirjeldatud katset kaldu vette asetatud pliiatsiga.
3. Kui suur on vaakumi absoluutne murdumisnäitaja? Absoluutne
murdumisnäitaja on deﬁneeritud kui na = c/v. Vaakumis v = c,
järelikult na = 1.
4. Mida see tähendab, kui kahe keskkonna suhteline murdumisnäitaja ns = 1? Suhteline murdumisnäitaja on määratud valguse levimiskiiruste suhtega keskkondades ns = v1/v2. Seega on antud juhul
valguse levimiskiirused mõlemas keskkonnas ühesugused.
5. Kuidas seletada taevavaatlustel esinevat tähtede vilkumist?
Valguse levimiskiirus õhus oleneb õhu temperatuurist. Õhu
konvektsioon (ringvoolud) paiskab vaatlusteele kord soojemaid,
kord külmemaid õhumasse. Seega muutub valguse levimiskiirus ja
sellega ka murdumisnäitaja ning murdumisnurk. See aga põhjustab tähe kujutise nihkumist (isegi silma vaateväljast välja – siis
“kustub” täht hetkeks)
6. Merelainete levimissuund on tavaliselt risti rannaga, isegi siis, kui
tuul ei puhu otse merelt. Miks? Tegemist on lainete levimissuuna
muutusega tänu sellele, et laine levimiskiirus väheneb kaldale
lähenedes. Kiirus väheneb sellepärast, et merepõhi takistab pinnal
levivat lainet seda rohkem, mida madalam on vesi. Olukord on
sarnane valguse üleminekuga hõredamast keskkonnast tihedamasse, sest ka siis väheneb valguse kiirus ja laine hakkab levima
väiksema nurga all pinnanormaaliga (rohkem risti keskkondade
lahutuspinnaga).
7. Läbi aknaklaasi paistavad esemed mõnikord moonutatuna. Miks?
Põhjuseks on klaasi pinna lainelisus. Sel juhul on erinevatest kohtadest vaadates valguse langemisnurgad erinevad. Seega on ka
murdumisnurgad erinevad ja me näeme kujutisi erinevates suundades, mis põhjustabki kujutise moonutusi.
8. Joonisel 9.2. on kujutatud valguse üleminekut hõredamast keskkonnast tihedamasse. Kuidas mõista, et lisaks lainepikkusele ja
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kiirusele väheneb ka laine amplituud? Seda põhjustab valguse
neeldumine, s.t. valguslaine energia võib osaliselt muutuda aine
siseenergiaks (panna aatomeid kiiremini võnkuma). See tähendab valguslaine intensiivsuse vähenemist (ajaühikus edasikantava
energia vähenemist). Valguse intensiivsus on aga määratud E-vektori ruuduga. Järelikult E2 väheneb, seega väheneb ka E-vektori
väärtus, mida kajastabki joonisel valguslaine amplituudi vähenemine.

Täiendav materjal
1. R. W. Harris. CatholicMemorial Physics. 2002.
http://www.cath-mem.org/physics/Demoes.htm#Waves
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/

9. VALGUSE DISPERSIOON
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Dispersiooni mõiste. Lühemale valguse lainepikkusele vastab suurem murdumisnäitaja väärtus. Vikerkaare tekkepõhjus.
Oskused. Tuua näiteid valguse dispersioonist. Seletada valguse
dispersiooniga seotud loodusnähtusi. Kujutada valguse läbiminekut
prismast ja vihmapiisast.
VIGA õpiku leheküljel 67, kus öeldakse, et aine
NÄITLIKUSTAMINE.
murdumisnäitaja on seda suurem, mida väiksem on valguse lainepikkus. Peab ütlema, et jutt käib absoluutsest murdumisnäitajast.
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Dispersioon ilmneb kõige paremini valge valguse lahutamisel komponentideks. Selleks võiks tekitada prisma abil valge valguse spektri.
Ka vikerkaare tekitamine diaprojektori, klaasballooni ja auguga ekraani abil demonstreerib dispersiooni. Dispersiooni seletamine on
keeruline. Isegi lihtsaim, klassikaline dispersiooni elektronteooria
nõuab diferentsiaalvõrrandi lahendamisoskust. Mingi põhjenduse
saab nähtusele anda ka ilma erilise matemaatikata. On teada, et absoluutne murdumisnäitaja na = c/v, kus c on valguse kiirus vaakumis
ja v valguse kiirus aines. Mida väiksem on valguse kiirus aines, seda
suurem on absoluutne murdumisnäitaja ja seda rohkem kaldub valgus murdumisel esialgsest levimissuunast kõrvale. Katsetest nägime,
et sinine ja violetne valgus kaldusid murdumisel kõige rohkem kõrvale. Järelikult on neile valgustele vastavad murdumisnäitaja väärtused
suurimad. See aga tähendab, et nende valguste levimiskiirused
aines on väiksemad kui teiste valguste jaoks. Järelikult tuleb leida
põhjus, miks on lühema lainepikkusega valguse kiirus aines väiksem kui pikema lainepikkusega valgusel. Vastuse leidmiseks peame
teadma, kuidas valgus aines levib. See toimub footonite korduvate
kiirgumiste ja neeldumiste jadana aatomites. Kahe aatomi vahemaa
läbib footon kiirusega c ja neeldub siis järgmises aatomis. Selle tulemusena hakkab mõni aatomi väliskatte elektron kiiremini võnkuma
(tekivad sundvõnked). Mõninga aja möödudes kiirgub aatomist uus,
kuid sama sagedusega footon ja elektron läheb tagasi põhiolekusse. Selliste tsüklitena levib valgus aines. Mida rohkem aega kulub
sundvõnkumiste tekitamiseks aatomis, seda väiksem tuleb valguse
keskmine kiirus aines. Järelikult peab lühema lainepikkusega valguse
korral kuluma rohkem aega sundvõnkumiste tekitamiseks. Põhjus on
selles, et kõikide läbipaistvate ainete korral on väliskatte elektronide
omavõnkesagedused ultravalguse piirkonnas. Lühemale lainepikkusele vastab suurem sagedus ja see on lähemal omavõnkesagedusele,
mistõttu suureneb elektroni võnkeamplituud (analoogia mehaanilise
resonantsiga). Selle saavutamine võtab aga rohkem aega ja keskmine
kiirus kujuneb väiksemaks.
Toodud seletus on mõeldud tõsiselt asjast huvitatuile ja seda ei saa
võtta kui normi.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Teevad
läbi ülesanded 5 ja 6 (kui on huvilisi). Püstitavad hüpoteese, kuidas
vastata küsimusele 8 ja kontrollivad neid katseliselt. Toovad näiteid
valguse dispersiooni kasutamisest ja nähtustest, kus see ilmneb.
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Ülesanded
1. Kuna rohelise valguse lainepikkus on väiksem kui kollasel, siis roheline valgus murdub rohkem kui kollane valgus.

2. Kuna violetse valguse lainepikkus on väiksem kui oranžil, siis violetne valgus murdub rohkem kui oranž valgus.

3. Seda ülesannet tuleb pidada ebaõnnestunuks, kuna küsimus pole
korrektne. Probleemi selline asetus, nagu on siin, viib prisma lahutusvõime hindamisele, aga see ei olene murdvast nurgast, vaid
prisma aluse pikkusest.
4. Rohelise valguse lainepikkus on väiksem kui kollasel. Kuna enamike ainete murdumisnäitajad kasvavad lainepikkuse vähenedes,
siis on ka aine murdumisnäitaja rohelise valguse jaoks suurem kui
kollase valguse jaoks.
5. Musta joone kõrval võib näha värvilisi ribasid, mis on paralleelsed
musta joonega. Mustal joonel on ühel pool punane ja teisel pool
sinine riba. Must joon jagab valge lehe kaheks osaks, millelt valgus
pärast peegeldumist prismasse satub. Neid osasid võib vaadelda
koosnevana ribadest, millelt valge valgus peegeldub. Kui must
joon on horisontaalne, siis ülemisel osal värvub alumine äär, alumisel osal ülemine äär. Kuna eraldusjoon on kitsas, siis erinevatest
ribadest tulevad valgused liituvad mustast joonest kaugemal ja
värvusi ei teki. Värvuste tekkimise seletus on sama, kui ülesandes
6. Kui prismat pöörata 90° võrra, siis ei saa lehepinda kahel pool
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musta joont prisma tahuga paralleelseteks ribadeks jaotada. Sellisel juhul värvuvad musta joone otsad.
6. Kui prisma murdev nurk on üleval, siis riba ülemine osa on sinine
ja alumine punane. Valge pabeririba tumedal tahvlil on antud juhul
valgusallikaks, sest sellelt peegeldub päeva- või laelambi valgus.
Selle riba võib jagada mõtteliselt horisontaalseteks ribadeks, mis
saadavad valgust prismasse. Igast ribast prismasse jõudnud valgus
jaguneb komponentideks pärast prisma läbimist. Keskmiste ribade korral need komponendid kattuvad, s.t. et kõrgemal asuva riba
lühemalainelisem osa, mis kaldub rohkem kõrvale, kattub alumise
naabri pikemalainelise ribaga ja kokku annavad valge valguse. Kõige ülemisel ribal aga pole kõrgemal enam “valgusallikat” ja sealt
tuleb meie silma ainult pikemalaineline valgus – punane. Kõige
alumisel ribal pole allpool “valgusallikat” ja sealt tuleb ainult lühemalaineline – sinine. Värvuste jaotust selgitab joonis

7. Joonistamisel tuleb arvestada, et õhu murdumisnäitaja on väiksem kui veel. Sellepärast on prismasse sisenemisel murdumisnurk
suurem kui langemisnurk ja väljudes on murdumisnurk väiksem
langemisnurgast. Samuti tuleb arvestada, et sinine valgus murdub
rohkem kui punane.

Küsimused
1. Kuidas kindlaks teha, et prisma ise ei “värvi” valgust, s.t. ei tööta
mingi erilise “vikerkaarevärvilise” ﬁltrina? Küsimuse püstitus võib
tunduda imelik, aga miks ei võiks nii mõelda, et kui valge valgus
lasta läbi punase valgusﬁltri, siis tekib punane valgus, sinise ﬁltri
korral sinine valgus, prisma korral vikerkaarevärviline valgus.
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Seda, et prisma ei tööta sarnaselt valgusﬁltriga, saab kontrollida
mitut moodi. Üheks võimaluseks on asetada prismast väljunud
valguse teele teine samasugune prisma, millel on “jalad ülespidi”
pööratud (vt. küsimus 4.). Sel juhul saame uuesti valge valguse.
Filtri ümberpööramine sellist efekti esile ei kutsu.
2. Miks ainult kitsas kiirtekimp tekitab prismast läbiminekul spektri,
laial kiirtekimbul aga värvuvad ainult ääred? Laia kiirtekimbu
korral tekitab selle iga osa spektri, kuid kimbu keskmises osas
need kattuvad ja värvuste liitumisel tekib valge valgus. Värvilisteks
jäävad ainult ääred (vt. ül. 6.).
3. Miks saab vikerkaart näha ainult siis, kui Päike ei ole horisondist
kõrgemal kui 42°? Vihje: tuleb leida nurk veepiiska siseneva ja
väljuva kiire vahel. Piisk võtta kerakujuline. Liiga keeruline ülesanne. Võiks mitte kasutada, jätame olümpiaadiks.
4. Mis juhtub, kui läbi prisma juhitud valgus lasta veel läbi teise prisma? Kas tulemus oleneb sellest, kas teine prisma on esimese suhtes
ümber pööratud või ei? Tulemus oleneb tõesti sellest, kuidas teine
prisma asetseb. Kui prismad asetsevad ühtpidi, siis spekter venib
laiemaks. Kui vastupidi, saame taas valge valguse.
5. Kas klaaskuubi naabertahke saab kasutada prismana? VIGA!
Puudub *, kuna vastus eeldab antud kursusesse mittekuuluva täieliku peegelduse teadmist. Kuubi naabertahke ei saa kasutada prismana. Seda võib igaüks proovida, kui on selline prisma, mille üks
nurk on 90°. Võib kasutada ka muid klaaskehi, mille üks nurk on
täisnurk. Selliste prismade korral pole võimalik valida kiirele sellist
langemisnurka, et kiir langeks prisma teisele tahule väiksema nurga all, kui on täieliku sisepeegeldumise piirnurk. Prisma murdva
nurga jaoks esineb maksimaalne võimalik väärtus, millal prismat
saab kasutada. See nurk on määratud prisma aine murdumisnäitajaga: ϕmax = 2 arcsin 1/n. Siit saab leida, et ka kõige väiksema
murdumisnäitajaga klaasi sortide (n =1,45) korral on ϕmax = 88°.
Optilisi prismasid valmistatakse aga tavaliselt klaasidest, mille
murdumisnäitaja jääb vahemikku 1,5–1,8.
6. Millises ilmakaares võib näha vikerkaart varahommikul? Vikerkaare nägemiseks peab Päike asuma vaatleja selja taga. Varahommikul on Päike idakaares, seega võib vikerkaart näha läänekaares.
7. Kas murdumisnäitaja vähenemine lainepikkuse kasvades on seadus
või seaduspärasus? See on seaduspärasus, sest pole antud täpset
(matemaatilist) seost murdumisnäitaja ja lainepikkuse vahel.
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8. Kuidas saada päikesevalguse spektrit, kui on kasutada klaas veega ja taskupeegel? Tuleb asetada peegel klaasi, nii et moodustuks
peegli kohale kiilukujuline veekiht, mis töötab prismana ja juhtida
päikesevalgus peeglile. Spekter tekib seinale või lakke (olenevalt
klaasi ja peegli mõõtmetest).
Siinkohal on sobiv läbi viia osaluskatse (katse, mille viib läbi õpetaja vastavalt õpilaste ettepanekutele). Enne katset, aga pärast selle
planeerimist, võiksid õpilased ennustada, kuhu spekter tekib ja
milline on selles värvide asetus.
Spektri saamiseks juhitakse kitsas kiirtekimp vees kaldu olevale
peeglile. Sellelt peegeldub valgus lakke ja sinna tekib värviline valgusriba.
Nüüd saab üles joonistada ka kiirte käigu.
Töövahendid: slaidiprojektor, ca 2 mm laiuse piluga paberekraan
diapositiivi raamis, tasapeegel mõõtmetega ca 10 × 15 cm, veeanum kõrgusega 5–10 cm ja piisavate mõõtmetega peegli vette
asetamiseks nii, et peegli serv jääks anuma äärele.

9. Millal on vikerkaar kõrgem, kas kell neli või kell viis pärast lõunat? Vikerkaare kõrgus oleneb Päikese asendist. Mida madalamal
on Päike, seda kõrgem on vikerkaar. Seega kell viis on vikerkaar
kõrgem.

Täiendav materjal
1. R. W. Harris. CatholicMemorial Physics. 2002.
http://www.cath-mem.org/physics/Demoes.htm#Waves
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. F. Hwang. National Taiwan Normal University. 2002.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html
4. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
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10. SPEKTRAALAPARAADID JA SPEKTRID
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Spektraalaparaadi ja spektri mõiste. Spektrite klassiﬁkatsioon. Spektraalanalüüsi mõiste.
Oskused. Tuua näiteid spektrite kasutamisest. Seletada spektraalaparaadi tööd. Eristada joon- ja pidevspektrit. Visandada kiirgus- ja
neeldumisspektreid.
NÄITLIKUSTAMINE. Võimalusel tuleks demonstreerida joonspektrit
(näiteks Hg-lamp) ja pidevat spektrit (hõõglamp). Kui see võimalus
puudub, tuleks näidata spektrite pilte või vaadata neid internetist.
Spektri kujutamine joonistel värviliste ribadena tuleneb spektri
saamisest spektrograaﬁs. Seal saadakse sisenemispilu erivärvilised
kujutised piki fotoplaati. Kuna pilu kujutis meenutab joont, räägitaksegi joonspektrist. Kui spektrijooned paiknevad nii tihedalt üksteise
kõrval, et neid pole võimalik eristada, räägitakse pidevspektrist.
Deﬁnitsiooni järgi näitab spekter valguse intensiivsuse jaotust lainepikkuste järgi, aga näiteks joonspektris me näeme mingeid värvilisi
jooni. Kuidas hinnata valguse intensiivsust? Seda saab teha vastavate
mõõteriistadega, silma järgi on seda raske teha. Mõned spektrijooned on selgesti nähtavad, eredad (füüsikud ütlevad “tugevad”), teised
halvasti nähtavad, tuhmid (füüsikud ütlevad “nõrgad”). Esimestele
vastab suur valguse intensiivsus, teistele väike.
Joonspektri tekkimine gaaslahenduslambi korral. Valgus tekib
sellepärast, et aatomid saavad energiat põrgetel elektrivoolu tekitavatelt vabadelt elektronidelt ja ioonidelt. Selle tulemusena aatomite
väliskatte elektronid ergastuvad (saavad energiat juurde) ja lähevad
tuumast kaugemale. Kui elektron tuleb uuesti tuumale lähemale, siis
elektroni energia väheneb ja energia ülejääk kiiratakse valgusena
välja. Kuna elektron saab olla ainult mingitel kindlatel kaugustel tuumast, siis on ka spektris ainult mingite kindlate värvustega jooned,
millele vastab kindel lainepikkus.
Pidevspektri tekkimine hõõglambi korral. Ka hõõglambis
toimub elektronide ergastamine elektrivoolu toimel. Miks nüüd ei
kiirga aatomid kindla värvusega valgusi? Kiirgavad küll, ainult nüüd
pole aatomid isoleeritud, s.t. pole üksteisest sõltumatud. Mida see
tähendab? See tähendab, et elektronide kaugused tuumast ei ole igas
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aatomis täpselt sellised nagu nad on üksikus, “normaalses” aatomis.
Metallis on aatomid üksteisele väga lähedal (lähemal kui 1 nm) ja
teiste aatomite elektronid nihutavad natuke vaadeldava elektroni
kaugust tuumast. Miks? Sest elektronid on laetud osakesed. Me teame, et kui laetud kehale lähendada teine sama laenguga keha, siis tekib nende vahel tõukejõud ja kehad nihkuvad teineteisest kaugemale.
Nii on ka elektronidega aatomis: nende kaugus tuumast muutub
teiste aatomite elektronide toimel. Kui aga muutub kaugus tuumast,
muutub ka elektroni energia. Asja teeb veel keerulisemaks soojusliikumine: naaberaatomid lähenevad ja kaugenevad juhuslikult ja kogu
aeg! Ja elektron võib ergastatud olekust minna üle ka hoopis teisele
aatomile. Ja kuna aatomeid on metalli 1 cm3 ca 1023 tükki, siis kiirgub
väga palju erineva lainepikkusega valguslaineid, mis on eristamatud
ja annavad pideva spektri. Pidev spekter on omane hõõguvatele vedelikele ja tahkistele.
Kokkuvõttes võib öelda, et kui aine on gaasilises olekus, siis saavad väliskatte elektronid aatomites olla ainult kindlatel kaugustel
tuumast ja seepärast saab tekkida ka ainult kindlate lainepikkustega
valgus (joonspekter). Kui sama aine on tahkes olekus, saavad väliskatte elektronid olla igasugustel kaugustel tuumast ja saab tekkida
igasuguse lainepikkusega valgust (pidev spekter).
Spektraalaparaatides kasutatakse erineva lainepikusega valguste
eristamiseks nii prismat kui difraktsioonivõret. Ajalooliselt varem
hakati spektraalaparaadis kasutama prismat. Tavaliselt kasutatakse
liitprismasid, mis koosnevad mitmest omavahel kokkuliimitud prismast. Niisugused liitprismad annavad parema kvaliteediga spektreid
(erineva lainepikkusega valgused nihkuvad rohkem üksteisest eemale). Kuna selliste prismade valmistamine on keeruline ja aeganõudev
ehk kallis, siis viimasel ajal kasutatakse põhiliselt difraktsioonivõrega
spektraalaparaate. Need on odavamad ja nende lahutusvõime on ka
suurem. Paremates riistades kasutatakse difraktsioonivõresid, millel
on kuni 2400 joont ühel millimeetril.
Spektraalaparaati iseloomustab peamiselt lahutusvõime, mis on
deﬁneeritud kui arv R = λ/δλ, kus δλ on kahe veel eristatava spektrijoone lainepikkuste vahe ja λ nende keskmine lainepikkus.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Vaatlevad spektreid ja võrdlevad neid. Toovad näiteid spektraalanalüüsi
kasutamisest.
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Ülesanded
1. Kitsa pilu korral (ca 0,1 mm) tekib korralik pidevspekter. Kui muuta pilu laiust suuremaks, siis muutub spektri keskmine osa valgeks.
Vt. ka eelmise jaotise ülesannet nr.6.
2. *Teised elemendid on samad kui prismaaparaadi korral, ainult
prisma asemel on difraktsioonivõre. Reaalsetes aparaatides kasutatakse tegelikult peegelvõresid.

3. Abiks on õpiku joonis 11.3. Tuleks joonistada joon, mis asub
6000 K ja 3000 K graaﬁkute vahel, sarnanedes rohkem viimasele.
Oluline on, et maksimum oleks kõrgem ja nihkunud natuke lühemate lainepikkuste poole kui 3000 K korral.
4. Neeldumisspektris näidatakse, kuidas ainest läbiläinud valguse
intensiivsus oleneb lainepikkusest. Kui näiteks ﬁlter laseb läbi rohelist ja kollast valgust, siis see tähendab, et nendes piirkondades
valguse intensiivsus ei ole null, aga teistes piirkondades valgus
neeldub ja seal on valguse intensiivsus võrdne nulliga.

5. Neeldumisspektris näidatakse, kuidas ainest läbiläinud valguse
intensiivsus oleneb lainepikkusest. Kui näiteks ﬁlter neelab punase
valguse, siis see tähendab, et teistes piirkondades valguse intensiivsus ei ole võrdne nulliga.
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Küsimused:
1. Miks spektroskoobis kasutatakse spektri vaatlemiseks teleskoopi
(pikksilma), aga mitte mõnda teist optikariista? Vihje: prismast
väljuvad erivärvilised paralleelsed valgusvihud. Pikksilma just
sellepärast kasutataksegi, et see annab paralleelsest valgusvihust
terava kujutise.
2. Kuidas seletada asjaolu, et aatomid kiirgavad ja neelavad ühe ja
sama lainepikkusega valgust? Seda on kõige lihtsam teha, kasutades Bohri aatomi mudelit. Selle kohaselt on elektronidel aatomis
kindlad lubatud energiad, millele vastavad kindlad kaugused tuumast – orbiidid. Kui elektron läheb ühest lubatud olekust teise, siis
valgus kas kiirgub või neeldub. Kui elektron läheb näiteks 2. orbiidilt 3. –le, siis valgus neeldub, aga kui 3.- lt 2.- le, siis kiirgub täpselt
sama lainepikkusega valgus, mis vastupidisel üleminekul neeldus.
3. Kuu spektrit uurides saab otsustada tema pinna koostise üle. Kuidas? Kuu peegeldab Päikese valgust. Kui võrreldes päikesevalguse
spektriga on kuuvalguse spektris mingid lainepikused puudu, siis
neile vastav valgus on neeldunud Kuu pinnases. Selle järgi saab
otsustada, milliseid aineid Kuu pind sisaldab.
4. Kas fotoelektronkordisti, fototakisti ja inimsilma tundlikkuse
maksimaalsed väärtused on ka tegelikkuses ühesugused, nagu on
toodud joonisel 11.2? Ei ole. Kõige tundlikumad on inimsilm ja fotoelektronkordisti, mis võivad registreerida ka üksikuid footoneid.
Tunduvalt väiksem on fototakistite tundlikkus.
5. Kokku on pandud punane ja roheline klaas. Mis värvi paistab läbi
nende küünlaleek? See ülesanne tuleb käibelt kõrvaldada, liiga
ebamäärane ja katse tulemused ei anna alati sellist vastust nagu
võiks teoreetiliselt oodata.
6. Miks on ohusignaaliks valitud punane valgus? Põhjusi on mitu.
Esiteks peab olema ohusignaaliks värviline valgus, sest valge
valgus ei sobi ohusignaaliks, kuna seda on raske eristada teiste
allikate valgusest. Teiseks peab ohutuli olema võimalikult hele,
seepärast on punane värvus sobiv, sest punast valgust kiirgavad
hõõglambid, kui kõige tavalisemad valgusallikad rohkem kui mistahes teist värvi valgust. Kolmandaks, vihma või udu korral kaldub
punane valgus vähem kõrvale oma levimissuunast kui muud värvi
valgused. Põhjus seisneb selles, et pikalaineline valgus murdub
veepiiskades vähem kui teised.
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7. *Ekraanile tekitatakse laualambi spekter üks kord prisma abil, teine
kord difraktsioonivõre abil. Kuidas on võimalik ekraanile vaadates
kindlaks teha, kumb spekter on tekitatud võrega? Kuna tegu on
laualambiga, eeldame, et see annab pideva spektri kogu nähtavas
piirkonnas. Prismas põhjustab spektri tekkimist dispersioon, mille
korral valge valguse sihist kaldub kõige rohkem kõrvale violetne
valgus kui kõige lühemalainelisem. Difraktsiooni korral võres kaldub valge valguse levimissihist kõige kaugemale punane valgus kui
kõige pikemalainelisem. Seega tuleb kindlaks teha, kummal juhul
on punane valgus spektris kõige kaugemal valge valguse levimissihist. See ongi difraktsioonivõrega saadud spekter.

Täiendav materjal
NTNU Virtual Physics Laboratory.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html

11. VALGUS KUI FOOTONITE VOOG
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Kvandi ja footoni mõiste. Plancki valem.
Oskused. Kirjeldada valgust kui footonite voogu.
NÄITLIKUSTAMINE. Aastal 1900 oletas Max Planck, et elektron ei saa
omada aatomis igasuguseid energiaid, vaid ainult kindla väärtusega
energiaid. Üleminekul ühest olekust teise vabaneb või neeldub kindel
energia hulk (portsjon), mida nimetatakse kvandiks. Planck arvas, et
kui see energiaports näiteks vabaneb, siis hakkab see energia ruumis
levima elektromagnetlainena. Kiirguva energia hulk E oli Plancki arvates võrdeline kiirguva elektromagnetlaine sagedusega f ehk E ∼ f.
Võrdeteguri, mida tänapäeval tuntakse Plancki konstandina, tähistas
ta h tähega ja nii saadigi valem E = hf. Nii tekkis VÄÄRKUJUTLUS, mis
elab siiani, et valgus neeldub ja kiirgub kvandina, levib aga lainena.
Nii see ei ole. 1905. a. oletas A. Einstein, et valgus võib ka levida
kvandina (footonina), mitte ainult neelduda või kiirguda. Valguse levimist kvantidena tõestas oma katsetega Walther Bothe 1925. a. (vt.
näit. I. Saveljev. Füüsika üldkursus 3., § 57).
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Valguskvandid mateeria algosakestena pole midagi erandlikku.
Kõik ained koosnevad “ainekvantidest” – aatomitest. Samuti koosnevad kõikide kehade elektrilaengud “laengukvantidest” – elementaarlaengutest. Nii on ka N footonist koosneva valgusvoo energia
võrdne N · hf.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Toovad
näiteid makromaailma “kvantidest” (mets – puud, ühiskond – inimesed).

Ülesanded.
1. Arvutada footoni energia 380 nm ja 760 nm lainepikkusega valguse jaoks. Sagedus leitakse seosest c = fλ.
4. Leiame valguskvandi energia E = h c/λ, saame E = 3,6 · 10–19 J. Valguskvantide arvu N leiame suhtest 1300 /3,6 · 10–19 = 3,6 · 1021.
5. Leiame valguse sageduse f = E/h ja siis seosest c = fλ lainepikkuse.

Küsimused.
1. Mis juhtuks kehaga, kui see pidevalt energiat kiirgaks? Ebakorrektne ülesanne, sest pole öeldud, kas keha saab ka energiat juurde?
Kui saab energiat juurde, siis võib pidevalt kiirata küll (näiteks laelamp). Kui ei saa energiat juurde, siis ei saa pidevalt kiirata. Kiirgus
kannab kehalt energiat ära ja selle tulemusena keha jahtub. Kui
selle temperatuur saab võrdseks ümbritseva keskkonna temperatuuriga, siis kiirgus lakkab, sest siis keha kiirgab ja neelab ajaühikus
ühepalju energiat (analoogia soojusülekandega, mis võrdsete temperatuuridega kehade vahel ei toimu).
2. Kas footoni energia on suurem punasel või rohelisel valgusel? Kui
avaldada footoni energia lainepikkuse kaudu, saame, et E = h c/λ.
Rohelise valguse lainepikkus on väiksem kui punasel valgusel,
järelikult on rohelise valguse footoni energia suurem.

Täiendav materjal
http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
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12. FOTOEFEKT
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Väline ja seesmine fotoefekt. Väljumistöö. Einsteini
valem fotoefekti kohta. Punapiir.
Oskused. Seletavad välise fotoefekti tekkimist.
NÄITLIKUSTAMINE. Võimaluse korral tuleks kindlasti korraldada
õpikus kirjeldatud katsed. Kui katsevahendeid pole, tuleks juhatada
õpilased arvutisimulatsioonide juurde.
Fotoefekt seisneb elektronide väljalöömises ainest (metallist) valguskvandi toimel. See juhtub ainult siis, kui kvandil on piisavalt energiat. Nähtust võib modelleerida järgmiselt. Asetame horisontaalsele
pinnale metallkuuli (“vaba elektroni”) ja veeretame vastu seda teise
kuuli (“footoni”). Kui “footoni” energia on väike (kerge kuul, väike
kiirus), siis “fotoefekti” ei esine (metallkuul ei hakka liikuma). Kui aga
“footoni” energia on piisavalt suur, siis esineb “fotoefekt” (metallkuul
hakkab liikuma). Katse läbiviimiseks asetame grafoprojektorile metallkuuli ja veeretame selle pihta mõne teise kuuli, millel on erinev
mass (lauatennise pall, puust kuul, teine raudkuul). Kasutame ka
erinevaid veeremiskiirusi. Teeme katsetest järeldusi.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Püstitavad enne mudelkatset hüpoteese ja põhjendavad neid. Vaatavad
arvutisimulatsioone.

Ülesanded
2. Klaasplaat ei takista fotoefekti Na korral, kuna klaas laseb läbi fotoefekti punapiirist lühema lainepikkusega valgust.
3. Valgusele sagedusega 8 · 1014 Hz vastava lainepikkuse leiame seosest λ = c/f ja saame tulemuseks λ = 375 nm. See on suurem raua
punapiirist, järelikult fotoefekti ei teki, kuna ei piisa kvandienergiast elektroni vabastamiseks.
7. VIGA. See peaks olema nn. “sinise teksti” ülesanne, sest küllastusvool ei ole kohustuslik mõiste. Voolutugevus suureneb, kui sama
aja jooksul jõuab anoodile rohkem elektrone (kui t = const., siis
I ∼ q). Küllastusvoolu korral ei aita pinge suurendamine, sest nagunii kõik katoodist väljalöödud elektronid jõuavad anoodile. Kui
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suurendada valguse sagedust, siis suureneb küll katoodist väljalöödud elektronide kiirus, aga nende arv ei muutu. Kui suureneb
valguse intensiivsus, siis suureneb footonite arv, mis sama aja
jooksul langeb katoodile ja see suurendab ka elektronide arvu ja
seega ka voolutugevust. Õige vastus on seega c).
9.

Ek = –A + hf;
y = a + bx.
Väljumistöö saab määrata algordinaadi järgi ja Plancki konstandi
sirge tõusu järgi: h = ∆Ek/∆f.

Küsimused
1. Kas fotoelektronide kiirus oleneb kasutatava valguse intensiivsusest? Ei olene. Intensiivsus on määratud ajaühikus pinnaühikule
langeva valgusenergiaga, seega footonite arvuga. Järelikult intensiivsusest võib oleneda küll vabanevate elektronide arv, aga mitte
nende kiirus.
2. Millise lainepikkusega valgus annab tsinkplaadist väljalöödud
elektronidele kiiruse c? Kas see on võimalik? Vastava lainepikkuse
saaks arvutada Einsteini valemist:
Kuid elektronid ei saa saavutada kiirust c, kuna elektroni kiiruse
lähenedes valguse kiirusele läheneb elektroni mass lõpmatusele ja
sellele vastav lainepikkus nullile. Selline kiirgus on aga võimatu.
3. Miks saab fotoefekti täpsemalt uurida õhutühjas ruumis? Sel juhul
ei sega miski (keskkonna molekulid) elektronide liikumist ja nende
kiiruse määramist.
4. Kas fotoefekt esineb taskulambipatarei mõlema kontaktpinna
valgustamisel? Ei esine. Positiivse kontaktpinna valgustamisel
tõmbab elektriväli väljalöödud elektronid pinda tagasi.
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5. Kuidas seletada fotovoolu olemasolu juhul, kui katoodi ja anoodi
vaheline pinge on null (vt. joon.13.4)? Vihje: elektronid liiguvad
metallis erinevate kiirustega. Vool saab tekkida ainult siis, kui
elektronid lendavad katoodist välja ja jõuavad anoodile. Kui pinge
on null, siis elektriväli ei aita elektronidel jõuda katoodilt anoodile.
See saab juhtuda ainult nende elektronidega, millel on katoodis
piisavalt suur anoodisuunaline kiirus, et teha vajalik väljumistöö
ning jõuda anoodile hoolimata põrgetest teiste elektronidega.

Täiendav materjal
1. http://www.acre.murdoch.edu.au/reﬁles/pv/text.html (päikesepatareide ehitus, töö, rakendused)
2. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
3. http://www.students.uiuc.edu/~vershini/ShowPhoto.html

13. FOTOEFEKTI RAKENDUSI
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Fotoelemendi, fototakisti, fotoelektronkordisti ja päikesepatarei tööpõhimõte ja kasutusvaldkonnad.
Oskused. Eristada eelnimetatud seadmeid omavahel.
Näitlikustamine. Välist fotoefekti on raske demonstreerida, sest
tavaliselt pole vastavaid seadmeid, samuti nõuavad need katsed pimedat ruumi, spetsiaalseid vooluallikaid ja muud. Seepärast tuleb
siin piirduda piltide, kusagilt hangitud vaakumfotoelementide ja
fotoelektronkordistite näitamisega. Hea oleks näidata sobivaid arvutisimulatsioone.
Seesmist fotoefekti õnnestub lihtsamalt demonstreerida, kui on
kasutada mõni luksmeeter, mida kasutatakse fotograaﬁas, fototaksiti
või pooljuhtfotoelement.
Nüüdisajal kasutatakse nõrkade valgusvoogude mõõtmiseks fotoelektronkordisteid, milles ühest katoodist vabanenud elektronist saab
anoodile jõudes 10 miljonit või rohkem elektroni, s.t. et fotovoolu
tugevus muutub 10 miljonit korda suuremaks. Väiksemate fotoelektronkordistite mõõtmed on ca 1 cm suurusjärgus. Neid kasutatakse
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nii ultravalguse, valguse kui infravalguse mõõtmiseks. Neid saab kasutada ka footonite loendamise režiimis, kusjuures loendamise kiirus
on ca 10 footonit sekundis.
Inimsilm on samuti väga valgustundlik. Suurema tundlikkuse
saavutamiseks tuleb olla täielikus pimeduses vähemalt pool tundi.
Sellisel juhul on võimalik märgata küünlaleeki kuni 20 km kauguselt.
Katsed näitavad, et silmas olev retseptor (kepike) reageerib ka ühele
footonile. Signaal on aga väga nõrk ja üks footon ei tekita silmas valgusaistingut, selleks on vaja vähemalt 5 footoni samaaegset mõju.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Koostavad referaate fotoefekti kasutamisest.

Ülesanded
1. Fotovoolu tugevus: a) küllastusvoolu korral ei olene pingest, muidu väheneb pinge vähenedes (õpiku joo. 13.4). b) suureneb (õpiku
joon. 13.4.). c) ei sõltu sagedusest, kui see on suurem punapiirist.
Allpool punapiiri fotovoolu ei esine.
2. Fotoelemendi gradueerimine tähendab, et leitakse sõltuvus valguse intensiivsuse ja fotovoolu tugevuse vahel. Sel juhul saame
edaspidi fotovoolu tugevuse järgi määrata valguse intensiivsuse.
Gradueerimiseks tuleks näiteks kasutada valgusallikaid, mille
jaoks on teda valguse intensiivsus ja koostada graaﬁk i = f(I), kus
i on fotovoolu tugevus ja I valguse intensiivsus. Võib ka võrrelda
oma fotoelemendi voolusid näiteks mõne luksmeetri näitudega.
3. *Esmalt tuleks hinnata vajalik võimsus, et auto saaks liikuda nõutud kiirusega. Võimsus N = Fv, kus F on mootori veojõud ja v
kiirus. Veojõud peab olema vähemalt võrdne hõõrdejõuga. Selle
saab leida seosest F = µmg, kus µ on hõõrdetegur, m auto mass ja g
raskuskiirendus. Kuiva asfaldi korral µ ≈ 0,3.
Arvutus annab, et N = 0,3 · 1000 · 10 ·1 = 3000 W.
Päikesekiirguse võimsuse leidmiseks eeldame, et kogu kiirgus neeldub. Auto pindala leiame võttes auto mõõtudeks 5 × 1,5 m2 = 7,5 m2.
Ühes sekundis neeldub siis energia E = 1,3 kJ/m2 · 7,5m2 ≈ 104 W.
Seega peaks energiast piisama, kui on täidetud meie eeldused.
Tegelikult on asi siiski keerulisem: päikesevalgus ei lange reeglina
risti auto katusega, kogu valgus ei neeldu üheski materjalis ja parimate päikesepatareide kasutegur ei ületa 30 %.
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4. *Selle ülesande lahendamiseks tuleb arvestada, et Eestis ei ole Päikese kõrgus horisondist kunagi kõrgem kui 60°, s.t. kiirte langemisnurk ei ole suurem kui 30°. Seega Eestis ei saa olla päikesenergia
võimsus suurem kui 1,3 kW/m2 · cos30° = 1,13 kW/m2. Sellest saab
kasutada 15%, seega ühele ruutmeetrile langevast päikesekiirguse
võimsusest saab kasutada 1,13 · 103 · 0,15 = 170 W.
Ülesandes nõutud 100 W saamiseks piisab seega pindalast
100 W/170 W/m2 ≈ 0,6 m2.

Küsimused
1. Milline võiks olla tänavavalgustuse automaatlüliti elektriline
skeem? Tuleks kasutada fotoelementi, mis tekitaks elektrivoolu
ja see käivitaks relee, mis lülitab tänavavalgustuse sisse või välja.
Võimendi kasutamine on ilmselt vajalik.
2. Kas sisefotoefektil on punapiir? On, sest ka aatomist elektroni vabastamiseks ei piisa igasuguse energiaga footonist.
3. Kuidas fotovoolu abil kindlaks teha fotoelemendile langenud valguse intensiivsust? Selleks on vaja fotoelement gradueerida (vt.
ül.2.)
4. *Kas fotovoolu tugevus oleneb fotoelektronkordisti pingejaguri takistite suurusest? Kui, siis kuidas? Oleneb küll. Kui takistid oleksid
kõik nullid, oleks ampermeeter lühistatud ja ei näitaks midagi.
Mida suuremad on pingejaguri takistid, seda suuremat fotovoolu
ampermeeter näitab.
5. Milline võiks olla graaﬁk, mis kirjeldab vaakumfotoelemendis tekkiva fotovoolu ja valguse intensiivsuse vahelist seost? Korrektset
vastust pole vaja, aga seda, et valguse intensiivsuse suurenedes fotovool suureneb, võiks eeldada. Sõltuvus on meie tasemel lineaarne, sest eeldame, et iga footon lööb katoodist välja ühe elektroni,
mis jõuab ka anoodile.

Täiendav materjal
1. C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
2. http://www.paciﬁc-mall.com/science/physics/education/
java_applets/
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14. FOOTONID
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Footon saab eksisteerida ainult liikudes. Footonil
puudub seisumass. Liikumisel oleneb nii footoni mass kui impulss
valguse sagedusest ehk lainepikkusest.
Oskused. Võrrelda footonit teiste osakestega, näiteks elektroniga.
NÄITLIKUSTAMINE. Footoni nimi tuleneb kreeka keelset, kus sõna
phos tähendab valgust. Õpetamisel tuleks rõhutada, et footon saab
liikuda ainult kiirusega c, ainetes on valguse kiirus mitte ühe footoni
kiirus, vaid paljude footonite levimise keskmine kiirus (vt. Valguse
dispersioon). Footoni eripäraks on ka seisumassi puudumine, see
on aga kooskõlas tema liikumise iseloomuga: kui footon peatatakse,
siis ta lakkab olemast ja pole mõtet rääkida ka tema massist. Footon
ei kao loomulikult jäljetult, see muutub vaid mingiks energia liigiks,
näiteks siseenergiaks (soojuseks), sest mikromaailmas kehtib energia
ja massi ekvivalentsuse printsiip (täpsemalt relativistliku massi).
Näitamaks, kui väike on ühe footoni energia, võib kasutada
järgmist näidet. Oletame, et mingi keha massiga 1 g langeb vabalt 1
cm kõrguselt ja mingil viisil muutub kogu keha kineetiline energia
valguseks. Kui palju footoneid siis tekiks? Leiame kineetilise energia,
mis on võrdne potentsiaalse energiaga algasendis: Ek = mgh = 10–3 ·10
·10–2 = 10–4 J. Footonite arvu leidmiseks oletame, et kõik nad on ühesuguse energiaga, mis vastab näiteks rohelisele valgusele. Rohelisele
valgusele vastava footoni energia leiame õpiku lk. 93 toodud näitest
E = 4 · 10–19 J. Footonite arv N = Ek/E = 2,5 · 1014.
Mõnikord räägitakse footonraketist. Mis see on? See on esialgu
ulmeprojekt liiklusvahendist, mis lubaks reisida meie päikesesüsteemist väljapoole. Footonraketi reaktiivjõu tekitab raketi düüsist
väljapaiskuv footonite juga. Selleks, et panna rakett liikuma valguse
kiiruse lähedaste kiirustega, peab footoneid olema väga palju, sest
üksiku footoni impulss on väga väike. Parimaks kütuseks peetakse
aine ja antiaine segu, mille annihileerumisel (muutumisel energiaks)
eraldub väga palju elektromagnetilist kiirgust. Antiaineks nimetatakse mateeria avaldumisvormi, mis koosneb antiaatomitest ja need
omakorda antiosakestest: antiprootonitest, antineutronitest ja antielektronidest (positronidest). Antiaatomitest on senini maistes tingimustes saadud ainult antivesinikku ja neidki 1995. a. üheksa aatomit.
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Nende massilist saamist piirab vastava võimsusega elementaarosakeste kiirendite puudumine. Kuigi Universumis on antiainet palju,
läheb Maal footonrakettide loomiseni veel palju aega.
VÄÄRKUJUTLUS. Kui räägitakse punase või sinise valguse footonist,
siis võib õpilasel tekkida mulje, et on olemas ka valge valguse footon.
See on loomulikult väärarusaam, sest valge valgus on liitvalgus, mida
ei saa kirjeldada ühe sagedusega, järelikult ka ühe footoniga.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid. Võrdlevad footoni ja elektroni omadusi: mille poolest on nad erinevad, mille
poolest sarnased.

Ülesanded
3. Massi leidmisel on kasutatud nägemispiiridele (380 nm ja 760 nm)
vastavaid sagedusi (vt. Tabel 2.1.).
5. *Energiaühik 1 elektronvolt on deﬁneeritud seosega: E(eV) = eU,
kus e on elementaarlaengu suurus ja U = 1 V. Seega 1 eV = 1,6 · 10–19 J
ehk 1 J = 0,625 · 1019 eV. Footoni energia E = hf = hc/λ. Nendest seostest saame E (eV) = 0,625 · 1019 E = 0,625 · 1019 · 6,6 · 10–34 · 3 · 108 /λ =
= 1,24 · 10–6/λ.

Küsimused
1. Kas footoni energia on suurem vaakumis või vees? Ebakorrektne
ülesande sõnastus. Tuleks küsida kas sama footoni energia on ...
Footoni energia ei sõltu keskkonnast, kus valgus levib, sest energia
on määratud valguse sagedusega, mis oleneb valgusallikast.
2. Mille poolest erineb footon elektronist? Leidke võimalikult palju
erinevusi. Footonil ei ole seisumassi ega elektrilaengut. Footon
tekitab valgusaistingu. Elektron ei saa liikuda valguse kiirusega.
Elektroni mass oleneb kiirusest, footonil mitte.
3. Kas footonil ja elektronil on ka sarnaseid omadusi? Jah on. Mõlemad on elementaarosakesed. Mõlemad on silmale nähtamatud.
Mõlemad võivad liikuda tavamõistes väga suurte kiirustega. Mõlemaid saab kirjeldada ka lainega.
4. Kas punase valguse footoni mass on suurem või väiksem kui rohelise valguse footonil? Footoni massi saab leida avaldisest m = hf/c2.
Järelikult, mida suurem sagedus, seda suurem mass. Rohelise valguse sagedus on suurem kui punase valguse oma, järelikult on ka
selle mass suurem.
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Täiendav materjal
C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

15. NÄHTUSI, KUS AVALDUB VALGUSE
KVANTISELOOM
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Valguse rõhk. Fotokeemiline reaktsioon. Fotograaﬁlised protsessid: ilmutamine ja kinnitamine.
Oskused. Seletada valguse rõhu tekkimist, tuua näiteid valguse
kvantomaduste rakendamise ja ilmnemise kohta.
NÄITLIKUSTAMINE. Valguse rõhu seletamisel on sobiv toetuda analoogiale gaasi rõhu seletamisega. Gaasi korral põhjustavad rõhku
pinnaga põrkuvad molekulid, valguse korral aga pinnaga põrkuvad
footonid. Põrkel antakse osakese (molekuli või footoni) impulss
üle pinnale. Ajaühikus üleantud koguimpulss on aga võrdne jõuga,
mida osakesed pinnale avaldavad. Kui selle jõu suurus jagada pinna suurusega, saame otsitava rõhu. Kuna footoni impulss on palju
väiksem molekuli impulsist, siis on ka valguse rõhk väiksem. Impulsside erinevust on lihtne kontrollida. Footoni impulss p = h/λ, seega
rohelise valguse jaoks p = 6,6 · 10–34/ 550 · 10–9 = 1,2 · 10–27 kgm/s.
Hapnikumolekuli mass on 5,4 · 10–26 kg ja keskmine kiirus õhus
toatemperatuuril on ≈ 500 m/s, järelikult hapnikumolekuli impulss
p = 2,7 · 10–23 kgm/s, seega ca 20000 korda suurem kui footoni impulss.
Õpikus on näide, kus leitakse päikesevalguse poolt Maale avaldatav jõud. Selles näites toodud soovitus käsitleda Maad kui tasast
ketast on tekitanud paljudes mõistmatust: kuidas nii võib, sest Maa
pole ju tasane! Arvutused näitavad, et selline eeldus on lubatud juhul,
kui Maad lugeda keraks ja kõik footonid neelduvad Maa pinnas. Naljaga pooleks võib ju öelda, et ka näiteks Kuu paistab taevas lame, aga
mitte kerakujuline.
Õpikus esitatud osooni tekkimist võib pisut detailsemalt käsitleda, sest osooniaugud atmosfääris on üha aktuaalsemad. Osoonikiht
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tekib atmosfääri ülaosas tänu UV-C le (reaktsioonid 1 ja 2). UV-B
neeldub osooni molekulides, lõhkudes neid (reaktsioon 3). Atomaarne hapnik ühineb osooni molekuliga ja tekib 2 hapniku molekuli
(reaktsioon 4).
1) O2 + hf ⇒ O + O (UV-C: λ < 240 nm)
2) O + O2 ⇒ O3
3) O3 + hf ⇒ O2 + O (UV-B: λ < 320 nm)
4) O + O3 ⇒ 2O2
Seega atmosfääri ülakihis toimuvad protsessid, mille käigus tekib
ja laguneb osoon, kaitsevad meid ohtliku ultravalguse eest.
ÕPILASED. Vastavad küsimustele ja lahendavad ülesandeid.

Ülesanded
1. Plaat tõukub summaarse impulsi suunas.

Joonisel b) on hf l ja hfp vastavalt langev ja peegelduv footon ning pl
ja pp nende poolt pinnale antavad impulsid. Summaarne impulss
on pΣ.
3. Rõhumisjõu väärtuse leiame õpiku lk.97 toodud näitest.
F = 4 · 108 N. Keha tõstmiseks vajalik minimaalne jõud on võrdne
keha raskusjõuga: F = mg. Siit leiame, et m = 4 · 107 kg.
5. Leiame kvandi energia enne põrget Ee = hc/λ = 2,82 · 10–15 J. Pärast
põrget on lainepikkus 0, 074 nm, sellel vastab kvandi energia
Ep = 2,67 · 10–15 J. See energia, mille kvant on kaotanud, on antud elektronile. Seega elektroni energia E = Ee – Ep= 0,15 · 10–15 J.
Eeldame, et kogu elektronile antud energia muundub selle kinee57

tiliseks energiaks. Sellisel juhul E = mv2/2. Teades elektroni massi
(m = 9,1 · 10–31 kg), arvutame elektroni kiiruse ja saame v = 1,8 · 107
m/s. VIGA. Õpikus on antud vale vastus.
6. Leiame elektroni impulsi muutuse ∆p = me∆v = 9,1 · 10–29 kgm/s.
Sama palju muutub ka kiirguskvandi impulss. Kuna kvandi impulss p = h/λ, siis impulsi muut ∆p = h/∆λ. Siit arvutame lainepikkuse muudu ∆λ = 7,3 · 10–6 m.
7. Esmalt tuleks leida kui palju energiat on vaja ühe AgBr molekuli
lagundamiseks. Selleks on vaja teada molekulide arvu. Iga aine
üks kilomool sisaldab ühesuguse arvu molekule, mis on võrdne
Avogadro arvuga. Seega ühe molekuli lagundamiseks vajalik energia E = 108/6 · 1026 = 1,7 · 10–19 J. Kasutades footoni energia valemit
E = hf, leiame otsitava sageduse.

Küsimused
1. Kas sama intensiivsusega valgus avaldab suuremat rõhku valgele
või mustale pinnale? Vihje: valgelt pinnalt põrkuvad footonid tagasi, mustas pinnas neelduvad. Suuremat rõhku avaldab valgus valgele pinnale, sest põrkumisel üleantav impulss on 2 korda suurem
(lisandub n.-ö. tagasilöögi impulss).
2. Miks ei anna footon Comptoni efektis oma energiat täielikult elektronile nagu fotoefektis? Korrektne vastus pole koolfüüsika raamides võimalik. On antud mõttearenduseks.
3. Miks on komeetide sabad suunatud Päikesest eemale? Päikeselt
tulevad kiirguskvandid põrkuvad komeedi saba osakestega ja annavad neile üle oma impulsi, mille suund on Päikesest eemale.
4. Miks võib fotode ilmutamisel kasutada pimikus punast valgust?
Punase valguse kvandienergiast ei piisa fotoemulsioonis vajaliku
fotokeemilise reaktsiooni esilekutsumiseks.
5. Miks on kvartslambi põlemisel tunda osooni lõhna? Kvartslamp
kiirgab palju ultravalgust, mis tekitab osooni.

Täiendav materjal
C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
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16. VALGUSE DUALISTLIK KÄSITLUS
Õppe-eesmärgid
Teadmised. Valguse erinevaid omadusi seletatakse erinevate mudelite abil. Suurema sagedusega valgus on rohkem osakese moodi
ja väiksema sagedusega laine moodi. Dualismi mõiste: dualistlik on
meie käsitlus valgusest, aga mitte valgus.
Oskused. Tuua näiteid nähtustest, mida seletatakse laineteooriaga
ja mida kvantteooriaga ning mida saab seletada mõlema teooriaga.
NÄITLIKUSTAMINE. Inglise keeles kasutatakse naljaga pooleks valguse
dualismi kirjeldamiseks sõna wavicle, mis on saadud sõnade wave ja
particle ühendamisel. Eesti keeles võiks vastav sõna olla näiteks laike,
mis tuleneks sõnade laine ja osake ühendamisest.
Valguse dualismiga sarnaseid olukordi esineb ka teistes füüsika
valdkondades. Näiteks soojusfüüsika nähtusi seletatakse nii molekulaarfüüsika kui termodünaamika abil.
VÄÄRKUJUTLUS. Valguse levimist kirjeldab valguslaine, vastastikmõju ainega aga footon (vt. 11. Valgus kui footonite voog).
ÕPILASED. Arutlevad dualismi üle. Vastavad küsimustele.

Küsimused
1. Kuidas seletada kehade värvust ja valguse peegeldumist lähtudes:
a) valguse laineteooriast; b) valguse kvantteooriast? Peegeldumise
korral kasutame ühel juhul Huygensi printsiipi, teisel osakeste
põrkumist. Värvuste korral tuleb laineteooria puhul kasutada resonantsi mõistet: s.t. kindla lainepikkusega valgus paneb ka aine
aatomeis olevad elektronid sama sagedusega võnkuma ja sama sagedusega valgust kiirgama. Footonite korral tuleb kasutada sama
energiaga kvantüleminekuid nii neeldumisel kui kiirgumisel.

Täiendav materjal
C. R. Nave. HyperPhysics. Georgia State University. 2000.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
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17. PRAKTILISI TÖID
1. Valguse lainepikkuse hindamine
Töö eesmärk. Hinnata nähtava valguse lainepikkust.
Töövahendid. CD, laelamp.
CD-le on info salvestatud spiraalselt paikneva rajana, mis koosneb
väikeste süvendite reast. Spiraalikeerud paiknevad tihedalt üksteise
kõrval (vahemaa radade keskkohtade vahel on ca 1...2 µm). Need
rajad, rääkimata lohukestest on nii väikesed, et neid pole palja silma
ega tavalise mikroskoobiga näha. Aga valguse jaoks moodustavad
need difraktsioonivõre, mille d = 1...2 µm. See on nn. peegelvõre,
kust valgus peegeldudes mingites suundades tugevneb ja teistes
nõrgeneb. Maksimumide jaoks kehtib ikka seos dsinα = kλ, kus d on
võrekonstant, α nurk pinnanormaali ja vaatesuuna vahel, λ valguse
lainepikkus ja k = 0, ±1, ±2, ...
Sellise võre abil on võimalik hinnata valguse lainepikkust. Katse
hõlbustamiseks kleebime CD-le paberi, jättes sinna “akna” ca 1 × 3
cm. Siis võtame CD kätte nii, et “aken” jääks ülespoole ja vaatame
CD-lt peegeldunud laelambi valgust. Algul hoiame CD-d nii, et valgus langeks sellele meie selja tagant ja risti plaadiga. Sellest saame
aru, kui näeme “aknas” valgusti kujutist valges valguses. Siis hakkame
plaati pikkamööda pöörama ümber horisontaalse telje nii, et plaadi
ülaosa nihkuks meist eemale. Loeme ära, mitut spektrit me näeme,
kui oleme plaati pööranud 90°võrra. Saadud arvu võtame spektrijärguks k ja α = 90°. Kasutame keskmist võrekonstandi väärtust, s.o.
1,5 µm ja arvutame lainepikkuse võimaliku väärtuse. Hindame tulemuse reaalsust.
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2. Tutvumine fotokeemilise reaktsiooniga
Töö eesmärk. Näidata, et pikalaineline valgus ei kutsu esile fotokeemilist reaktsiooni.
Töövahendid. Must-valge fotopaber, punase klaasiga pimikulamp.
Fotokeemiliseks reaktsiooniks peab valguskvandil olema piisavalt
energiat. Näiteks fotograaﬁas kasutatava AgBr molekuli lagundamiseks ei piisa punase valguse kvandienergiast.
Seda väidet saab kontrollida pimikus. Võtame pimedas tüki valgustamata fotopaberit, asetame sellele mingi läbipaistmatu eseme ja
süütame punase pimikulambi. Valgustame fotopaberit ca 30 ... 60s
ja siis eemaldame sellelt läbipaistmatu eseme. Kas eseme “jälg” on
paberil näha?
Asetame eseme tagasi paberile ja süütame laelambi. Sama aja
möödudes kui eelmises katses võtame eseme paberilt ära. Kas nüüd
on eseme “jälg” näha? Teeme katsetest järeldused.

3. Teisi töid
Sobivad ka mõned laboritööd kogumikust A. Emmo, E. Paju, V.
Paju. Füüsika praktikumi tööjuhendid VIII – XI klassile. Tallinn,
Valgus, 1986. Näiteks klaasi murdumisnäitaja määramine, valguse
lainepikkuse määramine difraktsioonivõrega, spektroskoobi gradueerimine ja spektrijoonte lainepikkuse määramine.

II. VALGUS JA SELLE VÄRVUSED
1. Värvustaju ja värvipimedus
Inimsilmas, täpsemalt valgust vastuvõtvates retseptorites (kolvikestes) on kolme liiki pigmente, mis neelavad kas punast (R), rohelist
(G) või sinist (B)valgust.

K – pigmendi valgustundlikkus suhtelistes ühikutes
Valgusenergia toimel tekivad pigmentides fotokeemilised reaktsioonid, mis kutsuvad esile elektrilise signaali ja see tekitab ajju jõudes värvusaistingu. Seega tekib värvusaisting kolme pigmendi koosmõjul. Kui üks pigmentidest puudub, ei teki inimesel vastava värvuse
aistingut. Seda nägemispuuet nimetatakse värvipimeduseks. Meestest kannatab värvipimeduse all ca 8 %, naistest ainult 0,5 %. Kõige
tavalisem on värvipimedus, kui puudub rohelise valguse pigment,
siis paistab maailm ilma roheliste toonideta. Võivad puududa ka
teised pigmendid või isegi kaks neist. Täielikku värvipimedust, kus
puuduvad kõik kolm pigmenti esineb aga äärmiselt harva. Värvustaju
küsimused pole lõplikult selged.

2. Värvuste kirjeldamine
Vastavalt silma pigmentidele on valitud põhivärvusteks sinine, roheline ja punane (BGR süsteem, kehtib 1931. a.). Värvusi jaotatakse
akromaatilisteks (valge, must ja hallid) ning kromaatilisteks. Kromaatilistest eraldatakse veel spektraalvärvusi, s.t. selliseid, mida saab
kirjeldada ühe lainepikkusega. Need on nn. vikerkaarevärvid. Teised
on kahe või mitme spektraalvärvuse segud.
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Värvuste kirjeldamisel kasutatakse veel mõisteid heledus ja puhtus
(küllastatus). Heledus iseloomustab valgusenergia hulka, mis meie
silma satub. Küllastatus näitab, kui palju või vähe on värvuses valget
värvust.
Värvusi saab kirjeldada ka matemaatiliselt. Selleks kasutatakse nn.
värvuskolmnurka, mille tippudes on põhivärvused ja külgedel RG ja
GB on spektraalvärvused, küljel RB nn. purpurvärvused. Igale punktile sellel kolmnurgal vastab üks värvus, mida kirjeldab arv F, mis
leitakse võrrandist F = rR + gG + bB, kus R, G ja B on põhivärvuste
lainepikkused ja r, g ja b on kolmnurga punkti kaugused külgedest.

3. Värvuste põhjused
Meid ümbritsevate kehade värvustel on kaks põhjust:
1) valgusallikast kehadele langeva valguse värvus,
2) valguse valikuline neeldumine kehades.
Valgusallikad võivad kiirata erinevat värvi valgusi, näiteks Päike,
televiisor, neoonreklaam. Miks kiiratava valguse värvused on erinevad? See oleneb allikate ehitusest ja seal toimuvatest protsessidest.
Mis võib valgusega juhtuda, kui see langeb kehale? Valgus kas peegeldub tagasi, jääb kehasse või läheb kehast läbi.
Kehade värvus oleneb valguse neeldumisest. Kui keha ei neela ega
lase läbi ühtki värvi valgust, siis ta peegeldab kõiki värvusi tagasi ja
näib olevat seda värvi, mis värvi on talle langev valgus. Selliseks kehaks on näiteks valge paber.
Kui kehalt peegeldub ainult üks värvus ja kõik teised värvused
neelduvad, siis keha näib meile just seda värvi, mis värvusele vastavad valguslained peegelduvad. Teistele värvustele vastavad valguslained neelduvad kehas ja soojendavad seda. Peegeldunud värvusele
vastavad valguslained saavad ka kehast läbi minna, sest keha seda
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värvi valgust ei neela. Sinine klaasitükk paistab sinisena ja laseb läbi
ka sinist valgust.

4. Värvuste segamine
Värvusi saab liita ja lahutada. Liitmisest oleme juba rääkinud. Seda
nimetatakse ka aditiivseks segamiseks. Selleks kasutatakse erineva
värvusega valgusallikaid. Neid saab kõige lihtsamini, kui hõõglambi
ette panna värvilisi klaase – ﬁltreid. Liitmiseks kasutatakse tavaliselt
valget pinda, aga see pole kohustuslik.
Värvuste lahutamist kasutatakse värvainete segamisel (värvimisel, maalimisel). Sel juhul kasutatakse ainult seda osa valgusest,
mis kehalt peegeldub või läheb sellest läbi. See tähendab, et mingeid
värvusi ei lisata, aga võetakse ära (need neelduvad värvaines). Seda
nimetatakse subtraktiivseks segamiseks. Siin kehtivad teised reeglid
kui liitmise korral, näiteks kui segada kokku punast, rohelist ja sinist värvi, ei saa me sugugi valget värvi, vaid musta või tumepruuni
(punane värv neelab sinise ja rohelise valguse, roheline värv punase
ja sinise valguse ning sinine värv punase ja rohelise valguse – ükski
värvus ei peegeldu).

5. Walgus ja wärwid
Fr. Akel’i artikkel raamatust M. Kampmann. Kooli Lugemiseraamat. August Bush’i kirjastus Tallinnas, 1911, lk. 115–117.
1. Astume päeva ajal akna alla ja waatame kord wälja wiljapuu
aeda. Mis näeme seal? Akna all – wõtame näituseks – seisab puu,
puu all pink, pingi peal istub inimene. Terasemalt silmitsedes saame
aru, et see õunapuu on, et okste otsas rohelised lehed ja punased õunad ripuwad. Õunapuu all seisab roheline pink, pingi peal istub sinise kuuega poisikene ja punub walgetest witsadest korvi. Kolm sammu
poisikesest eemal lamab kirju koer õunapuu warjus.
Nii lihtlabane see pilt iseenesest on, siiski näitab tema, kui mitmesuguseid ülesandeid silm suudab täita. Meie näeme, puud, pinki, poisikest, koera. Meie näeme rohelisi lehta, punaseid õune, sinist kuube,
walget korvi ja kirju koera. Meie näeme, et koer kolm sammu pingist
kaugel on, et õunapuu tüvi ümmargune, pingilaud neljakandiline ja
mõnda muud. Silma nägemine ei anna mitte ainult otsust, et meie
ümbruses ehk waatw all üks wõi teine asi olemas, waid tema kujutab
meile nende iseäralisi omadusi. Esimeses reas seisab siin wärvide seletamine.
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2. Meie ümber paistew walgus, tulgu tema päikesest ehk kunstlikult
walmistatud walguse hallikast, on peenikene segi mitmest wärwist.
Kuldselge, helewalge päikesekiir on wähemalt seitsmest wärwist
kokku segatud: punasest, kollakaspunasest, kollasest, rohelisest, helesinisest, tumesinisest ja lillast. Et see wärwide segi meie silmas siiski
walge wärwi tundmist äratab, on nähtus, mida katse läbi tõendame.
Wõtame papist ratta ja teeme temale nimetatud wärwidega kolmenurgelised lapid sel kombel peale, et kolmnurkade teravotsad ratta
keskpaigas kokku puutuwad, ja paneme ratta kiireste weerema, siis
paistab tema walget karva; mitmevärwilised lapid on üheks walgeks
wärwiks sulanud.
Weel teine põhjendus. Meie wõime päikese walguse üksikuid jagusid
nähtawaks teha. Seks laseme päikese kiired kolme küljega klaasprismast läbi paista. See klaas lahutab ühewärwilised kiired teistest ära
ning meie näeme nimetatud seitsmest wärwist kokkuseatud warju;
hele päikesewalguse segi on üksikutesse jagudesse lahutatud. Samasugune omadus on ka weepiiskadel. Sajab päikesepaistel wihma, siis
silmame päikest wastu olewal taewawõlwil wikerkaari, mis muud ei
ole, kui warjupilt walguse wärwidest. Puhast walget walgust ei ole
taewalaotuses olemaski; kõik see heledus, mida meie walguseks nimetame, on ikka ja alati mitmest wärwist kokku seatud segi. Walgus ei
ole iseenesest muud kui walguse-eetri* lainetus, mida silm waimule**
walgusena seletab. Walgustuse hallikas paneb eetrilained mitmesuguse kiirusega virvendama. Ühesuguse kiirusega*** eetrilained
sünnitavad silmas ikka ühesugust tundmust, tulgu lained ise ükskõik
missugusesyt walgustajast – päikesest, elektritulest, küünlast. Eetrilaine, mis sekundis 481 biljonit wõngutust teeb, äratab silmas punase
wärwi, see mis sekundis 676 biljonit wõngutust teeb, sinise, 607 biljoni
– rohelise wärwi tunde****.
3. Kuidas tulewad meie waateproowi juures wärwid nähtawale?
Mitmest wärwist kokkuseatud päikese walgus paistab aeda meie
waatepildi peale, teaduslikult öeldud – mitmesuguse kiirusega
edasiruttawad eetri-lained***** põrkawad meie silma all olewate
kehadega kokku. Meie teame, et seesugusel kokkupuutumisel lained
jälle uueste lendu lastakse, kuid muudetud kujul. See muutus ongi
wärwisünnitamise peatingimine. Teisendatud ei saa see juures mitte
eetri-lainete kiirus, waid walguse segi: seitsmest wärwist kokkuseatud
heledat päikesewalgust muudetakse, et tema mitte enam walge wälja
ei näe, waid mõnda teist wärwi. Puulehed peawad kõik teised eetri65

lained kinni, ainult need, mis 607 biljoni korda sekundis wõnguwad,
tõrjuwad nad jõuga tagasi kuni meie nägemise riistani – meie silm
seletab ainult rohelise wärwi laineid, meie waim nimetab lehtede
wärwi roheliseks. Selsamal wiisil sünniwad kõik teised wärwid. Peab
aga mõni keha kõigi wärwidw laineid kinni, siis ei ole ka wõimalik
wärwi seletada. Seesugust wärwide puudust nimetame kehade juures siiski wärwiks, nimelt mustaks. Öösel, kui eetri-meri waikib, siis
on mailm ilma wärwita – must. Tõrjub keha terwe valguse tagasi,
siis äratab tema tundmust, nagu paistaks sula walgus meie silma.
Seesugust keha nimetame wärwi poolest walgeks.Peale selle on weel
segawärwisid – pruun, purpur, hall ja jne. olemas, mida mitmesuguste wärwilainete segid sünnitawad.
4. Nii selge ja arusaadaw wärwide seletamise õpetus iseenesest on,
siiski paneb üks nähtus imestama: kuidas lahutab wärwiline keha
ühed wärwilained teisest ära, miks lasewad õunapuu lehed ainult
rohelise wärwi lained lendu, kuna nemad kõik teised kinni peawad?
Kostaksime selle küsimuse peale, et see omadus looduse antud on, siis
ei aitaks see meid sugugi paremale arusaamisele. Sest wõtame pintsliga sinist wärwi ja tõmbame sellega pisukese korra peale – ja rohelistest lehtedest on sinised saanud. Sellest selgub, et meie igale kehale
kunstlikult – wärwide abil – isewärwi wõime anda. Igas wärwis on
aga isesugune wärwitahm ehk pigment olemas, millel see omadus on,
ühed wärwilained ära lämmatada ja teised tagasi tõrjuda ning sedamööda silmas ühte või teist wärwi tundmust sünnitada. Wesi, õhk ja
klaas on iseenesest ilma wärwita. Nad ei takista mitte eetri-lainete
woolu, waid lasewad nad täieste wabalt edasi woolata. Seepärast
wõime nende läbi teisi kehasid näha.
Toodud lugu annab värvuste tekkimisest põhimõtteliselt täiesti
õige ettekujutuse ainult mõne mööndusega. Nii väikese mahu juures
on meisterlikult antud piltlik ettekujutus toimuvast.
* Koolis kasutati ikka veel valguse levimise seletamisel eetriteooriat, vaatamata sellel, et juba ligi poole sajandi eest näitas J. Maxwell teoreetiliselt, et valgus kui elektromagnetlaine saab levida ka tühjuses ja 1887. a. tõestasid katseliselt A. Michelson ja
E. Morley, et eetrit pole olemas.
** Mõistus, tajumine.
*** Autor ajab segamini valguse kiiruse ja sageduse.
**** Vastavad lainepikkused õhus on 623 nm, 443 nm ja 494 nm.
***** Õhus on igat värvi valguse levimiskiirus ühesugune, erinevad on aga lainepikkused ja sagedused.
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III. SÕNASELETUSI
Absoluutselt must keha ehk mustkiirgur on keha mudel, mis neelab
täielikult igasuguse sagedusega elektromagnetlaineid. See tähendab, et selline keha ei peegelda valgust, kuid võib seda kiirata. Ühesuguse temperatuuri korral kiirgab absoluutselt must keha valgust
rohkem kui mistahes teine keha.
Comptoni efekt on nähtus, mille korral valguse hajumisel muutub
valguse lainepikkus suuremaks. Põhjuseks on footoni energia osaline ülekandumine hajumist põhjustanud elektronidele.
Difraktsioon on nähtus, mis seisneb valguse (üldse lainete) sattumises varju piirkonda. Sealjuures (valgus)lained võivad mõnedes
piirkondades üksteist tugevdada, teistes nõrgendada.
Difraktsioonivõre on optiline detail (seade), mis koosneb suurest
arvust ühesugustest üksteisest võrdsel kaugusel asuvatest piludest,
mida kasutatakse spektrite saamiseks. Kahe naaberpilu keskpunktide vahelist kaugust nimetatakse võrekonstandiks. Kasutatakse ka
peegelvõresid, kus pilude asemel on alad, kust valgus peegeldub.
Dispersioon on nähtus, mis seisneb valguse absoluutse murdumisnäitaja sõltuvuses valguse lainepikkusest, järelikult ka valguse levimiskiiruse sõltuvuses lainepikkusest.
Dualism on mingi nähtuse kahene kirjeldamine. Valgusnähtuste
korral avaldub see mõnede nähtuste seletamises laineteooria abil
ja teiste seletamises kvantteooria abil.
Einsteini valem kirjeldab välist fotoefekti: hf = A + mv2/2, kus h on
Plancki konstant, f valguse sagedus, A elektroni väljumistöö, m
elektroni mass ja v elektroni kiirus.
Elektromagnetlaine on ristlaine, mis koosneb kahest komponendist: elektriväljast ja magnetväljast. Need väljad võnguvad omavahel ristiolevais tasandeis. Elektromagnetlaine on perioodiline
nii ajas kui ruumis. Ajalist korduvust kirjeldab laine periood või
sagedus, ruumilist korduvust lainepikkus.
Faas on võnkumist või lainet kirjeldava perioodilise funktsiooni
(valguse korral siinusfunktsiooni) argument. Faasi mõõdetakse
nurgaühikutes – radiaanides. Näiteks, kui kaks lainet on vastand67

faasides, siis faasinihe (faaside vahe) nende vahel on π, 3π, 5π jne.
radiaani.
Footon ehk valguskvant on osake, mis liigub kiirusega c ja millel
puudub seisumass. Footoni energia E on määratud valguse sagedusega: E = hf, kus h on Plancki konstant ja f valguse sagedus.
Fotoefekt jaguneb välisfotoefektiks ja sisefotoefektiks. Välisfotoefekti korral lööb valgus ainest välja vabu elektrone. Sisefotoefekti
korral vabastab valgus elektrone aatomist, tekitades ainesse vabu
elektrone.
Fotokeemiline reaktsioon on selline keemiline reaktsioon, mis
toimub ainult footonite osavõtul, näiteks osooni tekkimine hapnikust.
Fotoelektron on välisfotoefekti käigus valguse toimel vabanenud
elektron.
Fotoelektronkordisti on seade nõrkade valgusvoogude mõõtmiseks
ja see koosneb katoodist, millest valgus lööb elektrone välja, abielektroodidest (dünoodidest) ja anoodist.
Fotoelement on seade valguse registreerimiseks. Eristatakse välisfotoefektil töötavaid fotoelemente (vaakumfotoelement) ja sisefotoefektil töötavaid fotoelemente (ventiilfotoelement ehk valgusdiood). Ventiilfotoelement on päikesepatarei elemendiks.
Fototakisti on takisti, mille väärtus muutub valguse toimel: mida
suurem on valguse intensiivsus, seda väiksem on takistus. Takistuse muutus on tingitud sisefotoefektist.
Fotovool on elektrivool, mille korral laengukandjateks on fotoelektronid.
Fraunhoferi jooned on tumedad jooned Päikese pideva kiirgusspektri taustal. Need on tingitud valguse neeldumisest Päikese
atmosfääris olevates eri ainete aatomites.
Hajumine on valguse kõrvalekaldumine oma esialgse levimise suunast, mis on tingitud keskkonna mittehomogeensusest. Valgust
hajutavaid keskkondi (suits, udu, suspensioon, jt.) nimetatakse
sogasteks keskkondadeks. Hajumine on põhjustatud valguse
difraktsioonist sogase keskkonna osakestelt ja nendelt peegeldumisest.
Holograaﬁa on interferentsmeetod esemete ruumiliste kujutiste
salvestamiseks ja nähtavaks tegemiseks.
Hologramm on objekt, millel on eseme kujutis salvestatud holograaﬁlisel teel
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Huygensi printsiip kirjeldab lainete levimist keskkonnas. Selle
printsiibi kohaselt võib igat lainepinna punkti vaadata kui elementaarlaineallikat, kust kiirgub keralaine. Nende keralainete mähispind (puutepind) moodustab uue lainefrondi. Lainefront levib homogeenses keskkonnas edasi ainult oma esialgse levimise suunas.
Kõikides teistes suundades elementaarlained kustutavad üksteist.
Huygensi-Fresneli printsiip on täiendatud Huygensi printsiip, mis
lubab lisaks laine levimisele kirjeldada ka laine intensiivsusi erinevates ruumipunktides elementaarlainete amplituudide ja faaside
kaudu.
Infravalgus ehk infrapunane kiirgus on elektromagnetiline laine,
mille lainepikkus on suurem kui nähtaval valgusel (760 nm) ja
väiksem kui 1 mm.
Intensiivsus on valgust iseloomustav suurus, mis näitab kui palju
valgusenergiat kandub ajaühikus läbi pinnaühiku. Mõõtühikuks
on 1 J/sm2 = 1 W/m2. Valguse laineteooria kohaselt on valgusenergia võrdeline valguslaine E-vektori ruudu keskväärtusega
( ), kvantteooria kohaselt aga võrdne suurusega N · hf, kus N on
kvantide arv, h Plancki konstant ja f valguse sagedus.
Interferents on koherentsete lainete liitumisel ilmnev võnkumiste
tugevnemine või nõrgenemine erinevates ruumipunktides. Liitumise tulemus oleneb käiguvahest ja on ajas muutumatu.
Interferomeeter on optikariist, mille abil mõõdetakse optilisi suurusi (valguse lainepikkus, aine murdumisnäitaja, optiline teepikkus,
jne.). Interferomeetrite tüüpe on palju, kuid tööprintsiip on neil
ühine: valguskiir jaotatakse kaheks ja mõõdetakse nende käiguvahet, mis lubab arvutada otsitava suuruse.
Kaksikpilu on optiline detail, mis koosneb läbipaistmatusse materjali tehtud kahest kitsast paralleelsest pilust, mille vahekaugus on
tavaliselt võrdne pilu laiusega. Kaksikpilu kasutatakse interferentsi
katsetes.
Kasvuhoone efekt seisneb Maa keskmise temperatuuri tõusus. Seda
põhjustavad mõned Maa atmosfääris olevad gaasid, näiteks CO2
ja veeaur. Need lasevad küll läbi päikesevalguse, kuid ei lase läbi
Maalt kiirguvat infravalgust (soojuskiirgust).
Koherentsus on nähtus, mis seisneb lainete faaside vahe säilimises
nii ajas kui ruumis. Selliseid laineid või nende allikaid nimetatakse
koherentseteks. Koherentsed saavad olla ainult võrdse lainepikkusega lained.
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Kvant on vähim energia hulk, mis saab iseseisvalt eksisteerida ja ruumis liikuda. Valguse kvanti nimetatakse footoniks.
Käiguvahe on suurus, mis võrdub lainete poolt läbitud teepikkuste
vahega.
Lahutusvõime näitab, kui lähedasi optilise riista vaateväljas asuvaid
detaile on võimalik eristada. Näiteks mikroskoobi korral nimetatakse lahutusvõimeks kahe veel eristatava punkti vahekauguse
pöördväärtust: mida väiksem on see kaugus, seda suurem on lahutusvõime. Lahutusvõimet piirab valguse difraktsioon.
Lainefront on lainepind, mis eraldab ruumipiirkonda, mille laine on
läbinud sellest piirkonnast, kuhu laine pole veel jõudnud.
Lainepind on punktide geomeetriline asukoht (pind või joon), milles
võnkuvad suurused on ühes ja samas faasis. Joonistel esitatakse
lainepinnad iga perioodi järel, sellepärast on lainepindade vahekaugus seal võrdne lainepikkusega,
Lainepikkus on kaugus laine kahe naaberpunkti vahel, mis on samas
võnkefaasis.
Laser on optiline kvantgeneraator (üks valgusallika liik), mis annab
monokromaatset, koherentset ja suunatud valgust.
Mikromaailm hõlmab mateeria avaldumisvorme, mille mõõtmed
on aatomite mõõtmetega samas suurusjärgus või väiksemad.
Monokromaatsus tähendab tõlkes ühevärvilisust. Seda mõistet kasutatakse mingi kindla lainepikkusega valguse kirjeldamisel.
Murdumine on valguse levimissuuna muutumine üleminekul ühest
keskkonnast teise.
Murdumisnäitaja on arv, mis kirjeldab murdumist. Absoluutne
murdumisnäitaja näitab, mitu korda on valguse kiirus antud keskkonnas väiksem kui vaakumis. Suhteline murdumisnäitaja näitab
mitu korda erineb teise keskkonna absoluutne murdumisnäitaja
esimese keskkonna omast. Esimeseks keskkonnaks nimetatakse
keskkonda, kust valgus tuleb, ja teiseks seda keskkonda, kuhu
valgus läheb.
Mikroskoop on riist väikeste esemete vaatamiseks. Mikroskoobi
lahutusvõimet kirjeldab piirlahutus a, mis on võrdne kahe veel
eristatava detaili vahelise kaugusega. Mikroskoope liigitatakse optilisteks mikroskoopideks (a ≥ 200 nm), elektronmikroskoopideks
(a ≥ 2 nm) ja teravikmikroskoopideks (a ≥ 0,2 nm).
Osooniauk on piirkond Maa atmosfääris, kus osooni kontsentratsioon on tavapärasega võrreldes vähenenud. Selle põhjuseks
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peetakse inimtegevust, eriti freoonide kasutamist, mis lendudes
lagundavad osooni.
Periood on ajavahemik, mille jooksul sooritatakse üks täisvõnge.
Perioodi mõõtühikuks on 1 s. Valguslaine võnkeperiood on suurusjärgus 10–15 s.
Plancki valem seob omavahel footoni energia ja vastava valguslaine
sageduse: E = hf, kus E on kvandienergia, f valguslaine sagedus ja h
Plancki konstant (h = 6,6 · 10–34 J · s).
Prisma on läbipaistvast materjalist, tavaliselt kolmetahuline keha,
mida kasutatakse spektraalaparaatides liitvalguse komponentideks lahutamisel.
Põhivärvus on värvus, millele vastavale valgusele reageerib üks
inimsilmas olevast kolmest valgustundliku retseptori liigist. Põhivärvusteks loetakse punast, rohelist ja sinist.
Päikesepatarei on seade, mis muudab valgusenergiat elektrienergiaks. Seade koosneb paljudest omavahel ühendatud rakkudest,
mis töötavad sisefotoefektil. Päikesepatareide kasutegur ulatub
30 %.
Sagedus näitab ajaühikus sooritatud täisvõngete arvu. Sageduse
mõõtühikuks on 1 Hz (üks täisvõnge ühe sekundi jooksul). Valguslaine sagedus on suurusjärgus 1014 Hz
Silma valgustundlikkus ehk suhteline spektraalne valgusefektiivsus
näitab inimsilma valgusaistingu tugevust olenevalt valguse lainepikkusest valguse muutumatu intensiivsuse korral.
Spektraalanalüüs on füüsikaline meetod ainete keemilise koostise
ja komponentide kontsentratsioonide määramiseks kiirgus- või
neeldumisspektrite abil.
Spektraalaparaat on seade spektrite saamiseks ja registreerimiseks.
Erinevate valguslainete eraldamiseks kasutatakse kas prismat või
difraktsioonivõret.
Spektriks nimetatakse valguse intensiivsuse jaotust kas sageduste
või lainepikkuste järgi. Spektreid liigitatakse omaduste järgi joonja pidevspektreiks, tekkepõhjuse järgi kiirgus- ja neeldumisspektreiks.
Spektrijoon on spektri komponent, millele vastab kindel valguse
lainepikkus. Joonteks nimetatakse neid komponente sellepärast,
et nad realiseeruvad spektraalaparaadi kitsa sisenemispilu kujutisena, mis meenutab joont.
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Superpositsiooniprintsiip väidab, et vektoriaalsed (suunda omavad) füüsikalised suurused liituvad nii, et nad üksteist ei mõjuta.
Näiteks, kui keskkonnas levib mitu elastsuslainet, siis keskkonna
osakeste võnkumist kirjeldab geomeetriline summa neist võnkumistest, mida osakesed sooritaksid, kui iga laine leviks üksinda.
See tähendab, et lained liituvad (superposeeruvad) üksteist häirimata. Superpositsiooni printsiip on järeldus katsetest.
Teleskoop on riist kaugete esemete vaatlemiseks ja registreerimiseks. Teleskoobi suurendus s = fobj/fok, kus fobj on objektiivi fookuskaugus ja fok okulaari fookuskaugus. Maapealsete vaatluste korral
kasutatakse teleskoope (pikksilmi) suurendusega suurusjärgus
10×, taevavaatluste korral suurendusega suurusjärgus 1000×.
Ultravalgus ehk ultraviolettkiirgus on elektromagnetiline laine, mille lainepikkus jääb vahemikku 10 nm kuni 380 nm.
Valguse rõhk on rõhk, mida valgus mingile pinnale langedes avaldab. Rõhku tekitab footonite poolt pinnale üleantav impulss.
Valguslaine on elektromagnetlaine lihtsustatud mudel, kus vaadeldakse ainult E-vektori muutumist nii ajas kui ruumis.
Varju piirkond on ruumi osa, mis jääb mõne tõkke taha ja kuhu sirgjooneliselt leviv valgus ei satu.
Värvuste lahutamiseks nimetatakse valgusest mingi spektripiirkonna eemaldamist valgusﬁltri või värvaine abil.
Värvuste liitmiseks nimetatakse erisuguse spektriga valguste kokkuviimist.

