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Aastat 2002 jääb Eesti ajaloos tähistama kaks kutset – kohta oma liik-
mete hulgas pakkusid meile NATO ja Euroopa Liit. Ühinemisprotse-
duurid on aga pikad ja detailirohked, välistatud ei ole loobuminegi,
nii et esialgsed liitumismõtted ja -hoiakud ei muutu lõpptegelikkuseks
veel niipea.

Füüsikute maailmakogukonnale on aasta 2002 märgistatud mit-
me enneolematult skandaalse juhtumi avalikuks tulemisega. Juunis
vallandas mainekas Lawrence Berkeley National Laboratory Victor
Ninovi, kelle poolt juhitud töörühm oli 1999. a teatanud elemendi
Z=118 avastamisest, kuid kolm aastat hiljem oli sunnitud selle tule-
muse tühistama. 25. septembril vallandas Lucent Technologies’ Bell
Laboratories nanoteaduse ja -tehnoloogia ning molekulaarelektroo-
nika alal kümneid fantastiliselt huvitava ja intrigeeriva sisuga artikleid
avaldanud Jan Hendrik Schöni, sest katseandmed, mille põhjal ta neid
kirjutas, osutusid enam-vähem väljamõelduteks. Oktoobris lahvatas
Bogdanovite afäär – süüdistus prantslastest kaksikvendade Griška ja
Igor Bogdanovi vastu stringiteooria alaste PhD kraadide omandamises
sihilikult mõttetutena kirjutatud, kuigi näivalt vägagi kompetentsete
tööde eest; seda skandaali võimendas arvatavasti mõnede stringitead-
laste negatiivne eelhoiak karismaatiliste ja edukate teaduspopulari-
saatorite Bogdanovite suhtes, kes suure entusiasmi, kuid vajaliku pro-
fessionaalsuseta soovisid ootamatult sõna saada ka tõsises teaduses.

USA pinnal etendatud Ninovi ja Schöni juhtumitest tundis end
puudutuna Ameerika Füüsika Selts. Nagu teisedki teadusseltsid, oli
ta 90ndatel aastatel koostanud mitmeid avaldusi ja juhtnööre, mil-
lest APS liikmed pidanuks oma teadustöises käitumises juhinduma.
14. nov 1999 esitatud avalduses (99.6 Statement “What is science?”) ni-
metati ausust teadustegevuse usaldatavuse peamiseks garantiiks:

“The success and credibility of science are anchored in the willing-
ness of scientists to:



1. Expose their ideas and results to independent testing and repli-
cation by others. This requires the open exchange of data, proce-
dures and materials.

2. Abandon or modify previously accepted conclusions when con-
fronted with more complete or reliable experimental or observa-
tional evidence.

Adherence to these principles provides a mechanism for self-
correction that is the foundation of the credibility of science.”

Ka 3. nov 1991 vastu võetud ametialase käitumise reeglites oli esile
tõstetud kompromissitu ausus kui teadustegevuse põhieeldus:

“Science is best advanced when there is mutual trust, based upon
honest behaviour, throughout the community. Acts of deception, or any
other acts that deliberately compromise the advancement of science, are
unacceptable. Honesty must be regarded as the cornerstone of ethics in
science.”

Seni usuti, et füüsikute moraalitunne on piisav vajaliku ausa ja
sündsa teaduskäitumise kindlustamiseks. 2002. a juhtumid on selle
kahtluse alla pannud, nüüd on tarvis sõnastada täpsemad mängu-
reeglid ja seda APS tegigi: 10. novembril avalikustati APS ametialase
käitumise reeglite täiendatud ja laiendatud versioon (02.2 APS Guide-
lines for Professional Conduct), kus kirjas nt kriteeriumid autorluse ja
vastutuse määratlemiseks kollektiivsetes töödes. Sellega on füüsikud
nihkunud oma sisulist teadustööd kirjutamata seaduste järgi korral-
davast kogukonnast kirjutatud reeglistiku alusel tegutseva kogukonna
poole. Tõsi, esialgu on tegemist vaid püüdega sõnastada moraalitun-
ne eeskirjadeks. Kuid kunagi võib see tee muutuda problemaatiliseks,
sest õigus ja õiglustunne on ühitatavad vaid teatud piirini: „See, kes
paneb õiguse ja moraali kokku, välistab moraalselt põhjendatud õi-
gusekriitika juba mõiste seisukohalt. Üheks selliseks näiteks selle tar-
vis on on teokraatlikult põhjendatud õigussüsteemid. Avatud ühiskond
seevastu aktsepteerib õiguse ja moraali lahknevuse võimalust ning al-
lutab õiguse pidevale kriitikale.“ (Eric Hilgendorf, „Akadeemia“ nr 8,
2000, lk 1696). Ameerika Füüsika Seltsi kirjutatud õiguse algeid saab
lugeda veebileheküljelt http://www.aps.org.

Eesti Füüsika Seltsi 13. aastaraamatu avaartiklid kirjeldavad
Ninovi, Schöni ja Bogdanovite juhtumeid ning valgustavad nende või-
malikke tagamaid. Seejärel saab lugeda kolme ettekannet, mis esitati



15. ja 16. veebruaril 2002 toimunud Eesti XXXII füüsikapäevadel. 14.
ja 15. veebruaril 2003 toimuvate Eesti XXXIII füüsikapäevade ettekan-
netest on avaldamiseks esitatud üks, kuid uudse algatusena on ära
toodud 19 ettekande lühikokkuvõtted. Aastaraamatu lõpetavad Eesti
Füüsika Seltsi rubriik ja 2002. a füüsikakroonika.

Ja lõpuks – last, but not least – aastaraamatu uus toimetaja on Anna
Aret, kelle suurepärasest tööst saavad osa kõik käesoleva aastaraamatu
lugejad.

Piret Kuusk
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SOHK JA FÜÜSIKA
Ingolf Lindau, Indrek Martinson

Lundi Ülikool

Piret Kuusk
TÜ Füüsika Instituut

1 Sissejuhatus

Eetika on viimasel ajal tähelepanu keskmesse tõusnud ka seni end
väärtushinnangutest distantseeruda püüdnud loodus- ja täppistea-
dustes, ja seda koguni kahes erinevas mõttes. Esiteks, ühiskonna poolt
teadusele esitatud üldine maksiim nõuab, et teadlased ei tohi osa-
leda massihävitusrelvade arendamises ning projektides, mis võivad
kahjustada inimeste tervist ja keskkonda või takistada elukvaliteedi
tõusu vaestes riikides. Teiseks, teaduse enda sisemise eetika normid
nõuavad uurimuste läbiviimist ilma plagiaadi, teadustulemuste võlt-
simise, doktorantide ja nooremate kaastöötajate ekspluateerimise ja
intellektuaalse omandi varastamiseta. Inglise keeles kasutatakse nii-
suguse tegevuse kohta sõna “misconduct”, eesti keeles ehk „sündsu-
setu käitumine“.

Füüsikud on kaua olnud arvamusel, et võrreldes näiteks bioloogia-
või arstiteadusega esineb sündsusetu käitumise probleeme füüsikas
äärmiselt harva. Nobeli laureaat Steven Weinberg on kümme aastat ta-
gasi ilmunud rahvaraamatus julgenud koguni kuulutada: “To the best
of my knowledge there has never been an outright falsification of da-
ta in physics.” [1]. Seda optimistlikku väidet peab aga nüüd korrali-
kult revideerima. Põhjuseks on kaks suurejoonelist skandaali, millesse
segatud kuulsad USA teadusekeskused, Lawrence Berkeley National
Laboratory (LBNL) ja Lucent Technologies’ Bell Laboratories. Neis la-
borites on aastakümnete jooksul tehtud maailmaklassi kuuluvat uuri-
mistööd, mida on hinnatud suure arvu Nobeli preemiatega, sellest siis
nende senine kõrge autoriteet teadusmaailmas.
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Berkeleys teatas tuumafüüsikute töörühm 1999. aastal, et nen-
de katseseadmes on registreeritud uue elemendi Z=118 ühe isotoobi
(293) olemasolu. Selle sensatsioonilise tulemuse pidid aga needsamad
teadlased kaks aastat hiljem tühistama, kuna seda ei olnud võimalik
kinnitada sõltumatute katsetega ei teistes laborites ega ka mitte seal-
samas Berkeleys. Lähemal uurimisel selgus, et esimese katse tulemus-
te analüüsid olid sihilikult ebakorrektsed. Belli laboritest ilmus ajava-
hemikul 1998 – 2001 kümneid artikleid tahkisefüüsika ja eriti nanoteh-
nika alal, mis kirjeldasid näiteks ülijuhtivaid fullereene ja molekulaar-
transistore. Ka neid tulemusi ei õnnestunud teiste laborite teadlastel
korrata ja kinnitada. Loodi komitee, kes uuris müsteeriumi ja leidis, et
vähemalt 16 artiklit põhinesid enam-vähem väljamõeldud tulemustel,
nii et selleski loos oli tegemist sohi ja pettusega. Neist kahest juhtumist
on palju juba kirjutatud nii teadusajakirjades kui ka tavameedias. Kat-
sume siinkohal veel kord valgustada sündmuste tagapõhja ning järele
mõtelda, kuidas niisugused asjad võisid juhtuda.

2 Element Z=118 Berkeleys

Uraan (Z=92) on teatavasti kõige raskem element, mis looduses esi-
neb. Kuid viimase 60 aasta jooksul on füüsikud ja keemikud suutnud
kunstlikult luua veelgi raskemaid elemente. Neid saab tekitada tuu-
mareaktsioonide abil, kiiritades näiteks selliseid raskeid tuumi nagu
Pb energiliste ioonidega. Saadud elemendid on radioaktiivsed, lühi-
kese poolestusajaga ja lagunevad alfakiirguse toimel või spontaanse
lõhustumise teel. Enam kui 20 transuraani on sel viisil laborites avas-
tatud, peamiselt Moskva lähedal Dubnas (Joint Institute for Nucle-
ar Research, JINR), Berkeleys (LBNL) ja Darmstadtis (Gesellschaft für
Schwerionenforschung, GSI). Veel hiljuti olid kõige raskemad katseli-
selt kinnitatud elemendid Z=107 kuni Z=112, mis avastatud GSI-s. On
ju teada, et mida suurem on Z, seda lühem on tuuma poolestusaeg ja
ainet on järjest raskem tekitada. Kuid juba 1970ndatel aastatel ennus-
tasid juhtivad teoreetikud – rootslane Sven Gösta Nilsson jt –, et raske-
te elementide tuumade hulgas on nn maagiliste arvudega määratuid,
näiteks Z=114 (prootonid) ja N=184 (neutronid), mille ümbruses, nn
stabiilsetel saartel, on poolestusajad hästi pikad. See põnev võimalus
on olnud üheks põhjuseks, miks läbi aastakümnete on tehtud üha uusi
katseid selleks, et leida järjest raskemaid transuraane [2].
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Juulis 1999 teatas üks teadlasterühm Dubnas [3], et nad on avasta-
nud elemendi Z=114. Selle poolestusaeg – 30 sek – oli sensatsiooniline,
tuhandeid kordi pikem kui Z=110 ja Z=112 puhul. Tulemust võis tõlgit-
seda nii, et stabiilne saar on käes. Samaaegselt ennustas Poola teoree-
tik V. Smolańczuk [4], et eriti soodne oleks Z=118 tekitamine, sest vas-
tava reaktsiooni ristlõige võis tema mudelarvutuste järgi olla umbes
700 korda suurem kui näiteks Z=112 puhul.

Rõõm oli muidugi suur, kui teadlased Berkeleys eesotsas Victor Ni-
noviga (vene päritolu füüsik, kes töötas 10 aastat GSI-s ja tuli Berke-
leysse 1997. a) peatselt tegid teatavaks [5], et nad ongi avastanud ele-
mendi Z=118 ja jälginud selle alfalagunemist elementideks Z=116, 114,
112, 110 jne. Katse seisnes Pb (Z=82) tuumade kiiritamises 450 MeV
energiaga Kr (Z=36) ioonidega. Pärast 10 päeva kestnud kiiritamist oli
avastatud kolm Z=118 tuuma ja jälgitud nende lagunemiskaskaade.
Teooria ja eksperiment olid perfektses kooskõlas ja Ninov võis kons-
tateerida, et oli olemas “rock-solid trend”. Eufooriline kirjeldus katse-
test Berkeleys ja tulevikust ilmus näiteks ajakirjas Physics Today (aug
1999, lk 17). Spekuleeriti isegi võimaluste üle avastada elemente Z=119
ja 126.

Nagu ikka, hakati katseid kordama teistes laborites, sest esimesi tu-
lemusi on vaja kinnitada. Selle töö võtsid käsile GSI ja veel kaks laborit,
kus uuritakse transuraane – RIKEN (Tokio) ja GANIL (Caen). Kuid igal
pool olid tulemused negatiivsed – mitte ühtegi Z=118 tuuma ei regist-
reeritud. Isegi Berkeleys, kus katseid korrati, ei õnnestunud esimesele
kolmele tuumale lisa saada. Veel hullem oli ehk see, et ka 1999. a katse-
materjali uued analüüsid ei andnud positiivseid tulemusi. Sellepärast
saatsid Berkeley teadlased 26. juulil 2001 teate ajakirjale Physical Re-
view Letters [6], milles võtsid tagasi oma 1999. a tulemused [5]. Ajakirja
toimetus nõudis, et kõik 15 esimese artikli autorit ühineksid tolle uue
teatega, kuid Ninov keeldus. Ta leidis, et selline otsus on ennatlik ja et
esimese katse andmeid ei saa tühistada. Seetõttu avaldati kiri [6] ligi
aasta hiljem, 1. juulil 2002, autoriteks kõik 15, ka Ninov, kuid lisatud
on toimetuse märkus: “All but one of the authors of the original Letter
have asked us to publish the following retraction.”

Berkeleys alustati sisekontrolli, et kindlaks teha, mis tegelikult toi-
mus 1999. aasta katse juures. Varsti leiti, et andmed katsetulemus-
te arvutifailidel ei sisaldanud niisugust informatsiooni, mida Ninov
oli väitnud seal olevat, ja ei olnud muud võimalust, kui et Ninov oli
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andmeid meelevaldselt „töödelnud“. Tema oli nimelt ainuke autori-
test, kes oli kursis andmetöötluse arvutiprogrammidega ja analüüsi
metoodikaga. Ei olnud ka võimalik, et keegi teine oleks arvutifailidele
ligi pääsenud. Ninov ise küll väitis: “I have never fabricated data. I hold
myself to the highest standards of conduct during experiments and in
analysis and interpretation of experimental data.” (Physics World, aug
2002, lk 7). Kuid teda ei võetud kuulda ja ta vallandati Berkeleyst juunis
2002.

Kaasautoreid kritiseeriti uurimiskomisjoni poolt sellepärast, et nad
ei olnud kontrollinud Ninovi analüüse: “We find it incredible that no
one in the group, other than Ninov, examined the original data to con-
firm the purported discovery of element 118.” Üks kaasautoritest oli
kuulus Al Ghiorso, kes on uurinud transuraane enam kui poole sa-
jandi jooksul ja sellega jõudnud ka Guinnessi rekordite raamatussse
kui isik, kelle käsi on mängus olnud kõige suurema arvu uute ele-
mentide avastamisel. Ta töötas Berkeleys kaua aega koos rootsi pä-
ritolu Glenn Seaborgiga (1912 – 1999), kellele koos Edwin MacMillani-
ga (1907 – 1991) anti 1951. a Nobeli preemia keemias “for their disco-
veries in the chemistry of the transuranium elements”. Mitmed teadla-
sed on pidanud seda suureks õnneks, et Seaborg ei pidanud üle elama
Z=118 häbiplekki.

On teada, et enne Berkeleysse minekut töötas Ninov GSI-s katsete
juures, milles avastati Z=108, 110 ja 112, ja tekkis küsimus, kas ta mitte
ei „parandanud“ ka selle töö tulemusi. Kuid arvatakse, et GSI-s on siis-
ki küllalt materjali, mis garanteerib tulemuste korrektsuse. Üks endine
GSI kolleeg Sigurd Hoffman väidab Ninovi kohta: “He is a very intelli-
gent person and I see no logical reason why he would have altered the
data files. He should have known that a faked result would be exposed.
Maybe in time he will explain why he did it.” (Physics World, aug 2002,
lk 7).

3 Nanoteadus Belli laborites

Belli laborites (mis erinevalt Lawrence Berkeley laboritest on kau-
banduslik ettevõte) ja ka paljudes teistes keskustes käib praegu
forsseeritud uurimistöö tahkisefüüsikas, kaasa arvatud nanotehni-
kas (mis haarab ka molekulaarelektroonikat). Kui transuraanide uuri-
misel on tegu põhiliselt fundamentaalfüüsikaga, siis nanoteadusel
võib olla ka palju suurt äriedu lubavaid rakendusi, näiteks odavad
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molekulaarlaserid, molekulaararvutid tohutu arvutusvõimsusega, üli-
juhtivad polümeerid jne. Paljudest sel alal edukatest teadlastest hak-
kas viimastel aastatel järjest suuremat tähelepanu äratama (praegu)
32-aastane Jan Hendrik Schön. Ta oli kaitsnud doktorikraadi Kons-
tanzi ülikoolis 1998. a ja ta juhendaja Ernst Bucher oli teda soovitanud
tööle Belli laboritesse oma teadustuttava, austria päritolu Bertram
Batloggi juurde. Viimane oli rahvusvaheliselt kuulus kui suurepära-
ne eksperimentaalfüüsik ja kõrgtemperatuursete ülijuhtide spetsialist
ning parajasti otsimas noort kaastöötajat. Schöni koostöö Batloggiga
ning keemikust proovidevalmistaja Christian Kloci ja teistega osutus
erakordselt tulemusrikkaks: kahe aasta jooksul avaldati molekulaar-
elektroonika alal enam kui 60 artiklit sellistes soliidsetes ajakirjades
nagu Nature, Science, Phys. Rev. Lett. ja Appl. Phys. Lett. „Avastuste“
hulka kuulusid esimene orgaaniline laser, ülijuhtivad molekulid (tet-
ratseen, pentatseen), ülijuhtivad fullereenid (C60) ja transistor, mis
valmistatud ainult ühest tetratseeni molekulist. See kõik tekitas mui-
dugi äärmiselt suurt tähelepanu ja Schöni vaadati kolleegide poolt kui
hiilgavat tähte, kes viis nanoteaduse ja -tehnoloogia ülimalt huvitava-
tele ja futuristlikele aladele. Ta töötas probleemide kallal, millega ka
sadu teisi teadlasi üle maailma tegeles, kuid ta tulemused olid niivõrd
ainulaadsed, et võis juba aimata Nobeli preemia kontuure mitte eriti
kauges tulevikus (Physics Today, nov 2002).

Ja siis tuli katastroof – hiilgus lõppes hävinguga. Schöni tulemusi
ei suutnud ükski teine teadlaste rühm reprodutseerida (sama olukord
kui Z=118 puhul!). Seda fakti oli veel kuidagi võimalik seletada: ehk
oli asi katseobjektide erilistes omadustes, ehk oli tal erakordselt osav
proovidevalmistaja? Kuid 2002. aasta alguses panid eksperdid tähele,
et foonimüra kõverad mitmes Schöni artiklis, mis käsitlesid täiesti eri-
nevaid probleeme, olid identsed. Kuigi foonid võisid ju sarnased olla,
äratas see – eriti veel nii paljude mittereprodutseeritavate tulemuste
taustal – siiski kahtlusi ja tekitas küsimusi (“Pioneering physics papers
under suspicion for data manipulation.” Science, 295, No 5563, 24 May
2002, 1376 – 1377).

Loodi komitee, mida juhatas Malcolm Beasley (Stanford), ülesan-
dega lähemalt uurida Schöni töid. Komitee pidi seisukoha võtma 25
„kahtlase“ artikli kohta ajakirjades Science, Nature, Appl. Phys. Lett. ja
Phys. Rev. Olles põhjalikult uurinud seda materjali, olid komitee järel-
dused ja kriitika hävitavad [7]: 16 artikli kohta leidis komitee, et “the
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preponderance of evidence indicates that Hendrik Schön committed
scientific misconduct, specially data fabrication/falsification in this
case”. Kuuel juhul ei saadud sohki kindlaks määrata, kuid leiti, et tu-
lemuste analüüs oli lohakas, halvasti dokumenteeritud ja kõvasti all-
pool normaalset standardit. Beasley aruanne [7] sisaldab ka hulgaliselt
konkreetseid pettusenäiteid.

Nüüd võib esitada palju küsimusi. Miks hakkas Schön, kes kahtle-
mata on võimekas teadlane, sohki tegema? Miks ei avastanud seda te-
ma kaasautorid? Kuidas oli võimalik, et ajakirjade toimetajad ja artikli-
te retsensendid, näiteks Nature ja Science’i omad, ei avastanud võltsi-
mist nii paljudes artiklites? Miks läks nii kaua aega, enne kui teadlaste
kogukond sohile reageeris?

Kuna Schön töötas väga aktuaalsetel teadusaladel, oleks ta pida-
nud aru saama, et petmine avastatakse varem või hiljem ja siis tuleb
ta karjäärile järsk lõpp („Ikarus der Physik“, iseloomustab teda Der
Spiegel oma võrguväljaandes 7. okt 2002). Kas ta võis tunda survet Belli
laborite poolt, kus temalt nõuti järjest uusi ja järjest põnevamaid tu-
lemusi? Võis ju ka nii olla, et ta ise uskus, et ta fabritseeritud tulemu-
sed kirjeldavad tegelikke füüsikalisi efekte ja et on vaid ajaküsimus,
millal ta ise või teised teadlased need katsetes kätte leiavad. Kuid kui
silmapiiril terendab Nobeli preemia, on kõige tähtsam olla ise justni-
melt see esimene avastaja. Selles võidukihutamise meeleheites jõudis
Schön lõpuks uue publikatsiooni avaldamiseni iga kaheksa päeva jä-
rel.

Beasley komitee andis Schönile võimaluse kommenteerida aruan-
de järeldusi ja ta vastuses on muu hulgas üteldud: “Although I ha-
ve made some mistakes I truly believe that the reported scientific
effects are real, exciting, and worth working for.” Kas oli isepäine töö-
narkomaan Schön ületanud piiri tegelikkuse ja luulu vahel? Kas ta
koostas oma katsetulemuste kirjeldusi üleoleva ah-ma-tean-nagunii-
mis-sealt-välja-peab-tulema tundega? Üleoleva – või fanaatilise, või
haiglase? Ta vallandati Belli laboritest 25. septembril 2002, päev enne
Beasley komitee lõpparuande avalikustamist.

Küsimusi tõuseb ka seoses Batloggiga, kes on enamiku nende ar-
tiklite kaasautor, mille kohta komitee kinnitas, et tegemist on sohiga.
Kuidas oli võimalik, et tema kui Schöni šeff ja mentor Belli laborites ei
avastanud valskust, mida kahe aasta jooksul publitseeriti ühes artiklis
teise järel tõe pähe? Komiteel ei läinud ju rohkem aega kui paar kuud,
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et kindlaks teha sohk – tulemuste võltsimine, ebarealistlik täpsus ja
efektid, mis on üksteisega vastuolus. Oleks võinud oodata, et Batlogg,
kes oli keskne kuju tulemuste levitamisel nii teaduskonverentsidel kui
finantseerijate juures, oleks nendesse ka põhjalikult süveneda püüd-
nud ja lõppude lõpuks ebaaususe ära tundnud. Kas see võis olla nii,
et ta siiski hakkas midagi aimama juba sügisel 2001, kui kriitikat oli
tulnud? Sel ajal oli Batlogg ise juba lahkunud Belli laboritest ja töötas
Šveitsis Zürichi tehnoloogiainstituudis (ETH). Talle heidetakse ette, et
tema roll maailmarändurina ja tulemuste ettekandjana oli väga mu-
gav ja igaks juhuks (?) ei tahtnud ta midagi teada kahtlustest sisulistes
küsimustes. Sest kui tulemused oleksid olnud korrektsed, siis on tõe-
näoline, et neid mõlemaid oleks hinnatud Nobeli preemia väärilisteks
ja sel juhul oleks Batlogg koos Schöniga esinenud poodiumil Stockhol-
mi kontserthoones. Kuid kui loota au jagamisele, siis peab ka olema
valmis kriitikat jagama!

Huvitav on asjaolu, et mõlemad komiteed vabastasid kõik Nino-
vi ja Schöni 34 kaasautorit võltsimise või võltsimisest teadlik olemise
süüst. Kaasautorite vastutuse küsimus jääb siiski lahtiseks ja võib loo-
ta, et põhjalikel aruteludel füüsikute seas räägitakse need probleemid
selgemaks. Kaasautor, kes hiljem ju lisab artikli oma publikatsiooni-
de nimekirja ja kasutab seda oma karjääri edendamisel, peaks siiski
ka vastutama selle eest, et artiklite teaduslik sisu oleks õige, vaatamata
sellele, et tema enda panus võibolla puudutab ainult mõnda osa tööst.
On tõstatatud ka küsimus, kellel õieti on õigus kirjutada oma nimi ar-
tikli autorite hulka. Eugen Tarnowi hiljutine küsitlus Ameerika Füü-
sika Seltsi liikmete seas (ca 3500 vastust) näitas, et rohkem kui nelja
autoriga artiklite autoritest arvas tervelt veerand, et nende viimases
artiklis olid neljas ja järgnevad autorid üleliigsed. Peeti õigeks, et au-
torite hulka kuuluksid need, kes on osalenud uurimuse põhimõtteli-
ses ja praktilises kavandamises, läbiviimises ja tulemuste interpretee-
rimises, kuid finantside muretsemise, andmekogumise ja töörühma
üldise juhendamise märkimine peaks jääma vaid tänuavalduste rub-
riiki (Physics World, sept 2002, lk 17 – 18). On olemas ka vastupidine
probleem – töö, mis tegemise ajal tundub olevat rutiinne ja mitteat-
raktiivne, vormistatakse artikliks, mille autorite koosseisust jääb ühel
või teisel põhjusel mõni tegelik osaline välja; kui siis mõnes hilisemas
kontekstis osutuvad tulemused vägagi silmapaistvateks, on tõelist au-
torlust kui mitte võimatu, siis igal juhul üsna raske välja selgitada.
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Nii nagu Z=118 „avastamisloos“ Berkeleys, on ka Schön ja tema
8 kaasautorit nõustunud tagasi võtma kõik 8 artiklit, mis ilmusid
ajakirjas Science (kiri 1. nov 2002, lk 961), nende hulgas artiklid, mida
võltsimises ei kahtlustatudki. Traagilist olukorda illustreerib viimane
lause autorite kirjas: “We note that although these papers may con-
tain some legitimate ideas and contributions we think it best to make
a complete retraction.” Nature toimetus võttis ise tagasi nende poolt
avaldatud 5 artiklit (3. okt 2002, lk 425).

Kuid ajakirjad, eriti Science ja Nature, kus suur osa Schöni artikleid
avaldati, ei ole sellega pääsenud kriitikast. Vastuseks kirjeldab Natu-
re (3. okt 2002, lk 417, 419 – 421) juhtunut ausa üksikasjalikkusega,
kuid lisab, et ei näe publitseerimise praegusele süsteemile alterna-
tiivi. Nature töökuulutuste rubriigi toimetaja märgib (1. nov 2002),
et võltsingute avastamine vaid kinnitab olemasoleva teadussüsteemi
elujõulisust, kuigi sõkalde väljasõelumine võib vahel olla aeganõudev.
Science’i (18. okt 2002, lk 495) toimetaja väidab, et retsenseerimissüs-
teemile (“peer-review”) ei saa etteheiteid teha ja et nutika pettuse lä-
bimineku vastu ei olegi kindlat kaitset. Kuid siiski tundub, et toime-
tuste kiusatus avaldada oma ajakirjas põneva sisuga artikkel (Nobe-
li preemia lõhnaga!) väga aktuaalsel teadusalal (nanofüüsika!) maail-
makuulsast instituudist (Bell!) mõne rahvusvaheliselt tuntud autoriga
on olnud üle kahtlusest, kas iga selliste sotsioloogiliste parameetrite-
ga töö ikka on maailmatasemel huvipakkuv ja – korrektne. Niisamuti
tundub, et retsensentidel on vahel kiusatus ilma pikemalt mõtlemata
tagasi lükata vastupidiste sotsioloogiliste parameetritega töö – tund-
matud autorid tundmatust instituudist kaugel suurtest keskustest ja
töö, olgugi et igati korrektne, seetõttu natuke teises tonaalsuses kui
teadusuuringute ühiskatla ümber istujatel.

Nimetatud kaks skandaali on kahtlemata kahjustanud füüsikat ja
füüsika positsiooni ühiskonnas. Arvatavasti on suurenenud skepsis
füüsika tulemuste suhtes üldse, lisaks sellele on paljud doktorandid
ja nooremad teadlased kaotanud väärtuslikku aega, katsudes kinnita-
da ja edasi arendada võltsitud tulemusi. On siiski rõõmustav, et füüsi-
kud ise avalikustasid petuartiklid ja otsivad nüüd abinõusid, mille abil
saaks niisugust võltsimist tulevikus takistada.
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4 Nobeli preemiad

Nagu juba oleme nentinud, on paljud asjatundjad leidnud, et eespool
kirjeldatud teaduslikud tööd oleks võinud olla Nobeli preemia kaliib-
riga, ja võib oletada, et ka Ninov ja Schön ise mõtlesid niisamuti. No-
beli preemia saamiseks on enamasti tarvis olla esimene, kes suure
avastuse teeb. See, kes publitseerib võltsitud tulemusi, mida õigel ajal
ei ole avastatud, võiks teoreetiliselt preemia saadagi. Ja kui võltsimine
alles hiljem selgub, tekib suuri probleeme. Siinkohal võib nimetada,
et Schön, Batlogg ja Kloc võtsid 2001. a vastu ühe silmapaistva saksa
auhinna, kuid selle on nad nüüd tagasi saatnud.

Rootsi Kuninglikul Teaduste Akadeemial ja teistel Nobeli preemia-
te väljaandmist otsustavatel institutsioonidel on suur vastutus ja nad
peavad tegema kõik, mis nende võimuses, et garanteerida preemia-
te jagamise aluste ja premeeritute ausus. Vähemalt füüsika ja kee-
mia alal pole õnneks seni veel ühtegi preemiat vaidlustatud. Huvitav
lugu oli füsioloogias ja arstiteaduses, kus taanlane Johannes Fibiger
(1867 – 1928) sai 1926. a Nobeli preemia oma „avastuse“ eest, mille jär-
gi võivad putukad tekitada inimestel vähktõbe. Siiski ei olnud siin te-
gemist otsese sohiga, vaid katsematerjali vigase tõlgendamisega. Võib
nimetada, et Fibiger ise suri vähktõve kätte kuu aega pärast oma au-
hinna kättesaamist Stockholmis 1927. a. Järgmine Nobeli preemia vä-
hiuurimise eest anti 1966. a, siis sai selle ameeriklane Peyton Rous
(1879 – 1970) “for his discovery of tumour-inducing viruses” – seekord
korrektne avastus, kuid tehtud 55 aastat varem, seega 16 aastat varem
ka Fibigeri „kahtlasest“ preemiast!

Enrico Fermi (1901 – 1954) võttis vastu 1939. a füüsikapreemia “for
his demonstrations of new radioactive elements produced by neutron
irradiation, and for his related discovery of nuclear reactions brought
about by slow neutrons”. Pärast tuumalõhenemise avastamist Otto
Hahni ja Fritz Straßmanni poolt on nüüd ju teada, et “new radioac-
tive elements” polnud midagi muud kui lõhenemise fragmendid. Siin
ei olnud küll tegemist väga suure veaga ja Fermi võis auhinna vastu
võtta puhta südametunnistusega, sest tal oli ka mitmeid teisi avastusi,
mis oleksid preemiat küllaldaselt põhjendanud.

Kui vaadata ka maailmakirjandust, siis võib nimetada vene auto-
rit Mihhail Šolohhovi (1905 – 1984), kes 1965. a sai Nobeli preemia “for
the artistic power and integrity with which, in his epic of the Don, he
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has given expression to a historic phase in the life of the Russian peo-
ple”. Kuid 1974. a tõi Aleksandr Solženitsõn, Nobeli kirjandusauhinna
laureaat aastast 1970, maailma avalikkuse ette kahtlused, mis Vene-
maal olid liikuma hakanud juba 1929. a, kohe pärast „Vaikse Doni“ ka-
he esimese raamatu ilmumist: Šolohhov on vaid kaasautor, võõraste
käsikirjade kohendaja. Poleemika selle kirjandusliku plagiaadi üle
jätkub tänaseni, kindlaid tõendeid ei ole ei poolt ega vastu, originaal-
käsikirjad on kadunud, tekstoloogiliste analüüside lõppotsus näib sõl-
tuvat tegijate eelhoiakutest [8].

5 Veel mõned kommentaarid
1985. aastal ilmus raamat, mille autoriteks William Broad ja Nicholas
Wade, kaks New York Times’i teadusajakirjanikku, “Betrayers of Truth”
[9]. See annab huvitava ülevaate sellest, kuidas pettus võib teadlaste
tegevusse sisse sattuda ja kuidas sohk – kogemata või meelega – võib
rikkuda teaduslikke tulemusi.

Kas leidub ratsionaalseid selgitusi miks sohk ja pettused esinevad
teadustes ja miks võib võtta palju aega, enne kui need avastatakse? On
väidetud, et kolm tegurit on eriti olulised (David Goodstein, Physics
World, nov 2002, lk 17 – 18): 1) teadlased tunnevad survet, on mures
oma karjääri pärast (näiteks nii nõudlikus miljöös nagu Belli laborid)
ja peavad järjest ette näitama uusi ja põrutavaid tulemusi; 2) kui tead-
lasele tundub, et ta on lahendanud mõne tähtsa probleemi, ei hakkagi
ta enam tegema põhjalikke ja aegaviitvaid katseid, vaid usaldab oma
intuitsiooni ja „töötleb“ tulemusi sobival viisil; 3) teadmine, et fiktiiv-
sete tulemuste objektiivne kontrollimine on raske ja aeganõudev. Kol-
mas tegur „soodustab“ eriti bioloogiat ja meditsiini, kus on raskem
korrata katseid identsetes tingimustes. Goodsteini arvates mõjutasid
kõik need kolm tegurit oluliselt ka Ninovi ja Schöni käitumist.

Sohki teaduses võib ehk võrrelda dopinguga spordis. Nii nagu Ben
Johnson, Katrin Krabbe, Johann Mühlegg jt, olid ka Ninov ja Schön
jõudnud omal erialal tipu lähedale, kuid nad tahtsid ilmtingimata
võitjateks saada – kasvõi keelatud vahendite abil. Diskvalifitseeritud
sportlastel on lootust pärast paariaastast võistluskeeldu rajale tagasi
tulla, sest spordireeglid, mida nemad rikkusid, ja karistused rikku-
miste eest on spordikorraldajate poolt kehtestatud. Kuid missugune
saatus ootab ees sohki teinud füüsikuid, kes on rikkunud tõeotsimise
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kirjutamata reegleid? Ajaloost on (seni?) selle kohta vähe näiteid tuua
(õnneks!), siiski on olemas vähemalt üks pretsedent. Saksa teadla-
ne Emil Rupp (1898 – ?) avaldas 1934. a viis artiklit elektronide ha-
jumise kohta sellistes juhtivates ajakirjades nagu Annalen der Phy-
sik ja Zeitschrift für Physik. Ta võttis N. F. Motti viis aastat varem il-
munud teoreetilise artikli ja väitis, et on eksperimentaalselt kinnita-
nud selle järeldusi (lisame, et oma tuntuse teadusemaailmas pälvis
Rupp 20ndatel aastatel sellega, et võttis ühe A. Einsteini artikli valguse
kvantiseloomu kohta ja kinnitas katseliselt (?) seal tehtud ennustuste
õigsust). Kui sai selgeks, et tegemist oli võltsimisega – tema tulemu-
si ei õnnestunud kellelgi korrata ja pealegi ilmnes, et Ruppi laboris ei
olnud katseks vajalikku kõrgepingeaparatuurigi – võttis ta kõik artik-
lid tagasi ja esitas arstitõendi (mis ka ajakirjades ära trükiti), et ta oli
olnud vaimuhaige, kui noid 1934. a artikleid kirjutas. Saksa keeles ha-
kati kasutama sõna „geruppt“ võltsitud tulemuste ja artiklite kohta.
Pärast Teist maailmasõda töötas Rupp ühes trükitööstuse teadusliku
uurimise instituudis Ida-Saksamaal [10].

Üks suurt tähelepanu äratanud sohiga seotud juhtum – seekord
õnneliku lõpuga – on “The Baltimore Case” [11]. David Baltimore’i
(1975. a Nobeli laureaat füsioloogias ja meditsiinis) üht nooremat
kaastöölist süüdistati 1986. a tulemuste võltsimises. Kaebus tuli ühe
teise teadlase poolt, kellel ei õnnestunud tema tulemusi korrata. Asi
puhuti üles ajalehtedes – kuulus Nobeli laureaat on sohiga seotud!
Kongress Washingtonis pani käima juurdluse – riiklik toetus ja sohk!!
Baltimore kaitses oma noort alluvat, kuid kaotas – tema teadusgrandid
lõpetati ja ta pidi lahkuma Rockefelleri ülikooli rektori kohalt. Ajujaht
ei olnud veel lõppenud, kui pärast 10 aastat kestnud uurimisi selgus,
et tegemist ei olnud sohiga, vaid katsetulemuste lohaka analüüsiga vä-
hekogenud noore teadlase poolt. Viimane sai lisaks korralikule kahju-
tasule võimaluse oma teadustöö jätkamiseks. Ka Baltimore rehabili-
teeriti. Ta valiti 1997. a California tehnoloogiainstituudi rektoriks ja sai
1999. a autasuks prestiižika National Medal of Science. See lugu, mi-
da võiks peaaegu võrrelda Dreyfusi afääriga Prantsusmaal, illustreerib
täpse ja asjaliku teadusliku uurimise vajadust, enne kui ajalehed, koh-
tud ja poliitilised instantsid lavale ilmuvad.

Võib leida mitmeid näiteid, kus enam-vähem „ausad“ vead on te-
kitanud turbulentsi teadlaste hulgas, kuid ühtlasi ka negatiivset suh-
tumist teadusesse üldse. Vigased „avastused“, mille „eksistents“ ei ole
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olnud kauakestev, on näiteks külm tuumasüntees, magnetmonopolid
ja polüvesi (polywater). Viimasest teatas umbes 40 a. eest vene kee-
mik Boris Derjagin ja kirjeldas tema fantastilisi omadusi, aga varsti
selgus, et need omadused ei olnud midagi muud kui mustus ja lisan-
did. Kui Derjagin siis mõned aastad hiljem teatas, et ta on valmista-
nud sünteetilisi teemante, ei võetud teda enam tõsiselt. Kuid seekord
oli Derjaginil õigus, sünteetilised teemandid olid tehtud ja tema labor
muutus sellel alal juhtivaks keskuseks maailmas [12].

Teaduses on oluline teha vahet teadliku sohi, lohaka analüüsi ja
muude vigade vahel. Lisaks sellele ei saa mööda minna tegevusest, mis
samuti nimetab end teaduseks, kuid tegelikult ei hooli füüsikaseadus-
test üldse ja eelistab lihtsalt nõidumist. Robert Parki raamat “Voodo
Science” [13] annab selle kohta huvitavaid ja hirmuäratavaid näiteid
ja demonstreerib ühtlasi, kui sügavad juured on niisugusel „teadusel“
ühiskonnas.

Ka teaduse tulemuste võimalike rakenduste võidujooksu on ilmu-
nud üks „teadustegevuse“ arusaamatu alaliik. BBC kodulehekülje 29.
juuli 2002 teadusuudiste rubriigis ilmus teade “Boeing tries to de-
fy gravity” (vt ka Physics World, sept 2002, lk 8). Jutt on vene tead-
lasest Jevgeni Podkletnovist, kes väidab, et ülitugeva elektromagneti
kohal väga kiiresti pöörlevast keraamilisest ülijuhist ülalpool kaotab
Maa gravitatsioonijõud ca 2% oma tugevusest, ja Boeing loodab se-
da hakata kasutama kütuse suuremastaabiliseks kokkuhoiuks lennu-
kite õhkutõusmisel. Oma esimesed „positiivse tulemusega katsed“ on
Podkletnov teinud 1992. a Tampere tehnikaülikooli juures, kirjutanud
siis neist ka artikli, kuid võtnud selle enne avaldamist ise tagasi. Ka
1996. a publikatsiooni tabas sama saatus. Ükski teine labor tema tule-
musi saavutanud ei ole, kuigi on proovitud nii Jaapanis, Euroopas kui
USA-s. Oma Moskva laborisse ei lase Podkletnov teiste riikide eksperte
ligi, vihjates tehnilistele saladustele. Tõesti, teoreetiliselt siin saladusi
pole, katsekirjeldus viitab üsna üheselt mingite gravitatsioonipööriste
arvatavale toimele, mis teoorias ei ole põhimõtteliselt ei uudis ega ka
mitte võimatu. Kuid efekti väidetavalt mõõdetud suurus – 2% – ei tule
küll üheski praegu olemasolevas ega mõeldavas gravitatsiooniteoorias
kõne allagi. Tundub lausa uskumatuna, et hoolimata teadlastest eks-
pertide hoiatustele – meelega salajas hoitud katseseade ja teooriaga
räiges vastuolus olev mõõtmistulemuse suurusjärk – on Boeing Pod-
kletnovile oma rahakotirauad lahkesti lahti teinud. Samad sõnad võib
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ütelda Inglise kompanii “Technology Investment and Exploration Li-
mited” kohta, kes on teatanud kavatsusest anda 1,5m £ „mikrolepton-
generaatori“ ehitamiseks, selleks et „leptonite perekonna väga väikes-
te liikmete abil“ avastada õlivälju süda-Inglismaal (Physics World, juuli
2002, lk 5).

Selle pettust ja sohki täis artikli lõpetuseks võiks ehk meelde tuleta-
da varasemate aegade ülikooliteaduse vaimsust, mida ligi kaks sajan-
dit tagasi, 1819. a, väljendas Halle ülikooli professor Ludwig Heinrich
von Jakob [14] oma nii ilusates sõnades akadeemilisest vabadusest ja
aususest: „Die Lüge kann nicht aufkommen, das Falsche kann nicht
lange beherrschen, wo Freiheit des Geistes waltet. Denn sein natürli-
ches Streben ist auf Wahrheit und auf Zerstörung des Falsches gerich-
tet. /. . . / Die Vereinigung so vieler Gelehrten an Einem Orte, zu Ei-
ner Gesammtheit, die kein anderes Geschäft haben, als die ihnen an-
vertrauten Wissenschaften zu cultivieren, muß diesen Zweck außer-
ordentlich fördern, da jeder Gelehrte einen andern neben sich findet,
mit dem er sich über seine eigne Wissenschaft unterhalten, andere,
durch die er sich über das, was er nicht weiß , belehren, seine Irrthü-
mer berichtigen, kurz, die Mängel seines Wissens ergänzen kann. Die
tägliche Mittheilung seiner Ideen, das stete Reiben der Meinungen ge-
gen einander läße nicht leicht Irrthümer aufkommen, die nicht bald
ihre Critik oder Berichtigung fänden.“

Täname prof Lorenzo J. Curtist ja prof Hans Rydet huvitavate kom-
mentaaride eest.
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1996. aastal avaldas sotsiaal- ja kultuuriuuringute ajakiri Social Text
ameerika füüsikaprofessori Alan Sokali artikli “Transgressing the
boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gra-
vity.” Too artikkel kubises postmodernistliku paradigma käibefraasi-
dest, ent oli teadlikult kokku kirjutatud kui keeruliselt sõnastatud mõt-
tetuste muster. Sokali eesmärk oli näidata, kuivõrd lihtne on sotsiaal-
teaduste vallas avaldada õpetlaslikus žargoonis nonsenssi ning kuidas
seal praktiliselt puuduvad kriteeriumid eristamaks sisukat teksti sisu-
tust. Kui ta need taotlused oma järgnevas kirjutises paljastas, põhjus-
tas see akadeemilistes ringkondades tulist poleemikat ja sai tuntuks
kui Sokali afäär.

Füüsikud võisid oma sotsiaalteadlastest kolleegide kimbatuse pea-
le üleolevalt muiata, kuni 2002. aasta oktoobris hakkas e-posti kaudu
levima ootamatu kuulujutt. Nimelt, et prantsuse televisioonis popu-
laarseid teadussaateid tegevad ning rahvusvahelisest bestsellerist raa-
matu “Dieu et la science” (Grasset, 1991) autorid kaksikvennad Griš-
ka ja Igor Bogdanov olla korda saatnud Sokali afäärile vastupidise
– teoreetilise füüsika vallas avaldanud viis artiklit retsenseeritavates
teadusajakirjades (Classical and Quantum Gravity, Annals of Physics,
Nuovo Cimento, Czechoslovak Journal of Physics ja Chinese Journal
of Physics) ning tagatipuks kaitsnud Burgundia ülikoolis PhD kraa-
did (Griška matemaatikas ja Igor füüsikas) keerulist matemaatilis-
füüsikalist terminoloogiat osavalt seosetuteks arutluskäikudeks põi-
mivate töödega. Gravitatsioonilised instantonid, topoloogiline välja-
teooria, Donaldsoni invariandid, KMS-olekud, hüperfiniitne von Neu-
manni algebra, kvantrühmad, supergravitatsioon ja muu keeruline
matemaatika seletamas aegruumi algset singulaarsust.

Skandaali või vähemalt põnevat teemat haistes pööras afäärile tä-
helepanu ka ajakirjandus, näiteks Nature, Die Zeit, The Independent
ja New York Times, esitades väljakutsuva küsimuse: kas teoreetiline
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füüsika (eelkõige stringiteooria ning sellega seotud matemaatilise füü-
sika harud) on juba sedavõrd reaalsusest kaugenenud, et enam isegi
ala eksperdid ei suuda eristada sisukat tööd mõttetust matemaatili-
sest lobast?

Füüsikute hinnangud vendade töö tõsiseltvõetavuse kohta paistsid
esialgu lahku minevat. Näiteks Igor Bogdanovi doktoritöö retsensent
Roman Jackiw (MIT) toonitab, et töö oli nõuetele vastava kvaliteediga,
ning teine retsensent Jac Verbaarschot (New York, Stony Brook) mär-
gib oma retsensioonis, et Igori töö oli üks paremaid, mida ta viimas-
tel aastatel näinud on. Samas olid mõlemad retsensendid sunnitud
möönma, et mitte olles vastava kitsa valla asjatundjad, ei saanud nad
kõigest töös kirjapandust sugugi aru. Robert Coquereaux (Marseille)
meelest pole vendade tööd ei paremad ega halvemad kui paljude tun-
nustatud teoreetikute omad, probleemiks on hoopis üldine artiklitele
esitatavate standardite langus matemaatilise ranguse osas, mis viima-
se paarikümne aasta jooksul aset on leidnud.

Seevastu paljud teised füüsikateoreetikud jõudsid vendade tööde
suhtes märksa kriitilisematele järeldustele. Näiteks Lee Smolini (Peri-
meter Institute, Waterloo) meelest on vendade artiklid parimal juhul
lihtsalt valed, kuid enam tõenäoliselt üks huupi sõnade pildumine il-
ma rehkenduste ja tõestusteta. John Baez (California, Riverside) leiab,
et mõned vendade artiklite osad on justkui esmapilgul mõistlikud, ent
mida hoolikamalt neid lugeda, seda vähem mõtet järele jääb. . . kuni
hakkad kas naerma või saad peavalu.

Vennad Bogdanovid ise väidavad kindlalt, et nende eesmärgiks ei
olnud teadlikult „villast visata“ või korraldada midagi sarnast Sokali
afäärile. Vastupidi, kogu kära asja ümber olla algatatud vahetult tea-
dusest eemal seisvate isikute poolt, kellele oli vastumeelne neid kui
avalikkusele tuntud isikuid näha doktorikraadiga oma taset kinnita-
mas.

Ent millega on Bogdanovite tööde puhul siis tegu: kas eriti „impres-
sionistlikus stiilis“ väljendatud matemaatiliste ideedega, millel lähe-
ma süvenemise ja rangema formuleerimise korral võiks ehk ka min-
gi väärtus olla, või eklektiliste mõttetustega, infomüraga, mida keegi
poleks nagunii tähele pannud, kui asi ei oleks suure kella külge läi-
nud? Kas füüsikaartiklite retsenseerimise protsess ning kraadide omis-
tamise protseduurid on mõnest küljest mädad? Ehk on ala keerukus ka
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ekspertidele tõesti sedavõrd kõrgelt üle pea kasvanud, et kõik kokku
ongi üks suur udu?

Nüüd, mil kired afääri ümber on suures osas juba vaibunud, on
üht-teist siiski saanud selgemaks. Esiteks, mis puutub kraadide omis-
tamist, siis mõlemad vennad said need kõige madalama võimaliku
hindega, kusjuures Igor kukkus esimesel kaitsmise katsel koguni läbi.
Teiseks pidas näiteks ajakirja Classical and Quantum Gravity toimetus
vajalikuks teha avalduse, et tagantjärele hinnates ei vastanud vendade
artikkel oma tasemelt avaldamiseks vajalikele nõuetele ning oleks pi-
danud saama kohe tagasi lükatud. Samuti kinnitab Annals of Physics
praegune peatoimetaja Frank Wilczek (MIT), et tema poleks lasknud
artiklil mingil juhul ilmuda.

Kuid teadusajakirjade toimetustel pole aega kõigi artiklite sisusse
süveneda, nad teevad avaldamise otsuse retsensentide arvamustele
toetudes. Ning selles peitubki kogu protsessi nõrk koht – artiklite ret-
sensendid teevad seda tööd vabatahtlikult oma põhitöö kõrvalt, reeg-
lina selle eest eraldi materiaalset tasu saamata ning pealegi veel ano-
nüümselt, jäädes nõnda ilma ka mõeldavast moraalsest tasust. Nime-
tatud asjaolud on muidugi teravas kontrastis nendesamade ajakirjade
tellimise ülikõrgete hindadega, aga samuti kaaluga, mida teadustule-
muste hindamisel omistatakse artiklite ilmumisele vastavates ajakirja-
des. Sedasi võibki aja nappusest või muudest põhjustest tingituna tek-
kida retsensendil kiusatus minna kergema vastupanu teed ning mõni
segasevõitu artikkel läbi lasta, kulutamata ise üleliia vaeva seal leiduda
võivate vastuolude tuvastamiseks. Aga kui artiklid on juba ajakirjades-
se vastu võetud, siis on ka doktoriväitekirja oponentidel raske põhjen-
dada, miks peaks kaitsmine lõppema negatiivse tulemusega.

Eraldi teema kogu loo juures on veel teoreetilises füüsikas üldise-
malt nõutav matemaatilise väljendusviisi täpsus ning arutluskäikude
jälgitavus. Tõesti, Bogdanovite tööd on oma esitusviisilt kahetsusväär-
selt hägused, selgelt väljendatud definitsioonide kroonilise puudu-
mise tõttu on praktiliselt võimatu aru saada, mida konkreetselt väide-
takse. Isegi kui selle taga võibki peituda ka paar originaalsemat ideed,
tuleks nende kontrollimiseks kõik alates esimestest lausetest peale
uuesti formuleerida.

Kuid teisalt – põhimõtteliselt pole teoreetilises füüsikas sarnane vä-
heste valemitega, omamoodi „jutustav“ stiil siiski ka mitte päris tund-
matu. Vast eelkõige iseloomustab see Edward Witteni (IAS, Princeton)
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töid ning teatud määral oli ehk juba varemgi viljeldud ka Stephen
Hawkingi (Cambridge) poolt. Fieldsi medali laureaat Witten, kelle
hetkeks pisut üle 200 artikli on kogunud keskmiselt üle 250 viite artikli
kohta, on viimasel kahekümnel aastal olnud füüsikateoreetikute hul-
gas vaieldamatult omamoodi suunanäitajaks ja moevoolude algata-
jaks. Mitmed tema füüsikast pärit intuitsiooniga saadud tulemused on
osutunud teedrajavaks ka puhta matemaatika jaoks ning samas and-
nud matemaatikutele rohkelt tööainet vastavate ideede matemaatili-
selt korrektsel ja süstemaatilisel viisil väljendamiseks. Selle peale jääb
üle vaid tõdeda, et stiil, mis on lubatav geeniusele, ei peaks siiski saa-
ma üldiseks standardiks.
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TRIHHOTOOMNE MÜRA JA STOHHASTILINE
TRANSPORT

Romi Mankin1, Ain Ainsaar
Tallinna Pedagoogikaülikool

Füüsikas, keemias, bioloogias jm tuleb sageli modelleerida protsesse
nn avatud süsteemides, kus areng toimub keskkonna mõjutusel. Ni-
metagem difusiooni, keemilisi reaktsioone, atmosfääri ja veekogude
protsesse, ainevahetust taimede ja loomade kudedes, inimühiskon-
na ja loomkoosluste arengut jms. Energia, mis käivitab arengu, tuleb
keskkonnast, kuid viisid, kuidas see energia käivitab suunatud muu-
tusi, on keerukad, nii et kvalitatiivseid muutusi on raske ette näha.
Keskkonna energia on sageli kätketud stohhastilistesse liikumistesse
ja jõududesse, mis toimivad süsteemidesse juhuslikes suundades, see-
ga süsteemil peavad olema spetsiifilised omadused, selleks et vastav
arenemissuund leiaks keskkonna toimel aset.

Keskkonna juhusliku iseloomuga efekte võib nimetada müraks.
Üks kindel müra on keskkonnas vääramatult olemas, see tuleneb mo-
lekulide soojuslikust liikumisest – soojuslik ehk termiline müra. See
on oma iseloomult Gaussi tüüpi valge müra, mille korrelatsiooniaeg
on null. Vastavalt termodünaamika teisele printsiibile ei saa soojuslik
müra esile kutsuda suunatud muutusi, kuid ometi võib tal olla otsus-
tav mõju protsessidele, mis toimuvad koostoimel nn värvilise müraga.

Müra on keerukas nähtus, mida kirjeldab hulk parameetreid. See-
pärast ei saa tema toime kohta jõuda lihtsatele üldistele järeldustele,
eriti kui on tegemist mitme erineva müra kombineeritud efektiga. Hil-
juti on avastatud, et müra võib avatud süsteemides esile kutsuda spet-
siifiliste struktuuride teket. Seni on teoreetikud piirdunud vaid mõnin-
gate lihtsustatud müratüüpide vaatlemisega, et selgitada nende ise-
ärasusi [1, 2]. Enamikel juhtudel on raske jõuda täpsete analüütiliste
avaldisteni ja on tulnud piirduda ligikaudsete lahenditega, milleni on
jõutud numbriliste arvutustega.

1Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia 2002 laureaadi ettekanne
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Meie eesmärk selles valdkonnas on olnud vaadelda idealiseeritud
müratüüpe eesmärgiga leida täpseid analüütilisi lahendeid, sest ainult
sel teel on võimalik jõuda teoreetiliste järeldusteni.

Kirjanduses on käsitletud palju üht kõige lihtsamat idealiseeritud
müra – sümmeetrilist dihhotoomset müra ehk juhuslikku telegraaf-
protsessi. See müra tähendab signaali, mis lülitub kahe taseme va-
hel ümber ajas Poissoni protsessile vastava juhuslikkusega. Vastavaid
uuringuid saatnud edu inspireeris meid otsima lahendeid üldisema
protsessi – kolmetasemelise telegraaf-protsessi ehk trihhotoomse mü-
ra – puhul.

Trihhotoomne müra on juhuslik Markovi protsess, mis seisneb hü-
petes kolme seisundi a = a0, 0 ja −a0 vahel [3-8]. Hüpped järgnevad
üksteisele vastavalt Poissoni protsessile nii, et need väärtused esine-
vad statsionaarsete tõenäosustega

Ps(a0) = Ps(−a0) = q, Ps(0) = 1− 2q. (1)

Üleminekute tõenäosused seisundite f(t) = ±a0, 0 vahel avalduvad
kujul

P (±a0, t + τ | 0, t) = P (−a0, t + τ | a0, t)
= P (a0, t + τ | −a0, t) = q(1− e−ντ ),

P (0, t + τ | ±a0, t) = (1− 2q)(1− e−ντ ), (2)

τ > 0, 0 < q < 1/2, ν > 0.

Protsess on täielikult määratud valemitega (1) ja (2). Keskväärtus ja
korrelatsioonifunktsioon avalduvad kujul

〈f(t)〉 = 0,
〈f(t), f(t′)〉 = 〈a2〉e−ν|t−t′| = 2qa2

0e
−ν|t−t′|, (3)

kus ν on korrelatsiooniaja pöördväärtus:

ν =
1

τcor
. (4)

Müra intensiivsus on antud avaldisega

σ2 := 2
∫ ∞

0

〈f(t + τ), f(t)〉dτ =
4qa2

0

ν
. (5)
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Tasasusparameeter, mis väljendab, kui kaua suhteliselt viibib müra
signaal nulltasemel, avaldub kujul

ϕ :=
〈f4(t)〉
〈f2(t)〉2

=
1

(2q)
. (6)

Trihhotoomse müra põhiline väärtus seisneb selles, et ta võimal-
dab täpseid analüütilisi lahendeid mitmete stohhastika probleemide
puhul, nagu näiteks värvilise müra poolt indutseeritud üleminekud [3,
5] ja voolupöörded [4, 6, 7]. Oluline on ka, et erinevalt näiteks Gaus-
si valgest mürast (ϕ = 0) ja sümmeetrilisest dihhotoomsest mürast
(ϕ = 1) võimaldab trihhotoomne müra tasasusparameeter suvalisi
väärtusi 1 kuni∞. See lisa-vabadusaste osutub rakenduste juures olu-
liseks.

Me rakendame trihhotoomset müra üheparameetrilistele süs-
teemidele, mille fenomenoloogiline kineetiline võrrand on sellist tüü-
pi:

dX

dt
= h(x) + Z(t) + ξ(t). (7)

See on stohhastiline diferentsiaalvõrrand, kus h(x) on deterministlik
funktsioon ja Z(t) on trihhotoomset müra esitav stohhastiline funkt-
sioon. Soojuslikud fluktuatsioonid ξ(t) kujutavad endast Gaussi valget
müra korrelatsioonifunktsiooniga 〈ξ(t1), ξ(t2)〉 = 2Dδ(t1−t2), kus D =
const on võrdeline absoluutse temperatuuriga. Positsiooni-muutuja
ja fluktuatsiooni-muutuja z(t) ühend-tõenäosustihedus Pn(x, t) kom-
bineeritud protsessi (x, zn, t) jaoks rahuldab Fokker-Plancki põhivõr-
randit

∂

∂t
Pn(x, t) = − ∂

∂x

[(
h(x) + zn − kBT

∂

∂x

)
Pn(x, t)

]
+
∑
m

UnmPm(x, t),

(8)
kus n, m = 1, 2, 3; z1 ≡ −a0, z2 ≡ 0, z3 ≡ a0 ja

U = ν

 q − 1 q q
1− 2q −2q 1− 2q

q q q − 1

 .

Trihhotoomse müra toimet oleme uurinud süsteemide juu-
res, mille otsesemaks vasteks võiksid olla bioloogilised kooslused
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stohhastiliselt varieeruvas keskkonnas. Ilmneb, et mitmete tuntud
lähtemudelite korral saab sellega põhjendada ootamatult mitmekesist
arengustsenaariumide spektrit [3] ja seisundite bifurkatsioonilisi üle-
minekuid [5].

Me piirdume siinkohal teise huvitava rakendusvaldkonnaga – stoh-
hastilise transpordiga [4, 6-8]. Mikroosakesed, mis asuvad taime-
kiududes, on piiratud keerukate orgaaniliste molekulide poolt moo-
dustatud kanalitesse, olles vastavate perioodiliste potentsiaalide mõ-
jutada. Kuna taimevartes toimub valikuliselt aineosakeste suunatud
liikumine, mis tagab taime elutegevuse, siis on oluline leida sel-
le transpordi mehhanism. Eeldades, et osakeste liikumise suund on
määratud kiuseinte potentsiaali ebasümmeetriaga, võime omistada
liikumise energia allika osa välistele müradele. Tundes sellise trans-
pordi olemust on võimalik ehitada ka kunstlikke struktuure – kapil-
laare – selleks, et tehissignaalide abil separeerida suspensioonist eri-
nevate parameetritega osakesi, mis võib leida rakendust nt keemias ja
nanotehnoloogiates.

Kuna potentsiaalide kohta reaalsetes looduslikes kiududes pole ül-
distavaid andmeid ja selleks, et kiiremini jõuda üldiste järeldusteni,
on vaadeldud lihtsustatud potentsiaale, nagu näiteks lihtsate trigo-
nomeetriliste funktsioonidega lähendatud ja saehamba-kujulisi ehk
hammaslatt-mudeleid.

Vaatleme Browni osakese summutatud (inertsivaba) liikumist ühe-
mõõtmelises ruumiliselt perioodilise potentsiaali Ṽ (x̃) = Ṽ (x̃+L̃) väl-
jas perioodiga L̃ ja barjääri kõrgusega Ṽ0 = Ṽmax − Ṽmin. Järgnevalt
rakendame dimensioonituid ühikuid, kus L = 1 ja V0 = 1. Dimensioo-
nituks temperatuuriks võtame D = kBT/Ṽ0. Eeldame, et potentsiaal
V (x) on tükati lineaarne (saehambakujuline), nii et vastav jõud dü-
naamika võrrandis (7) on

h(x) = −dV (x)
dx

=
{

b := 1/d, x ∈ (0, d),
−c := −1/(1− d), x ∈ (d, 1), (9)

kus d ∈ (0, 1) tähistab potentsiaali asümmeetriat. Potentsiaal on süm-
meetriline juhul kui d = 1/2. Me võime piirduda juhuga d ≤ 1/2.
Fokker-Plancki võrrand on üheselt lahenduv, kui ka statsionaarsele
tõenäosustihedusele P s

n(x) eeldame perioodilisust P s
n(x) = P s

n(x + 1)
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ja normaliseeritust üle perioodi L = 1:∫ 1

0

P s
2 (x)dx = 1− 2q,

∫ 1

0

P s
i (x)dx = q, i = 1, 3. (10)

Kui tähistame P (x) =
∑

n P s
n(x), siis võrrandid (8) ja (10) annavad osa-

kese keskmise kiiruse ja voolu jaoks sellise seose:

〈dX/dt〉 =
∫ 1

0

h(x)P (x)dx = J. (11)

Eeldame esmalt, et temperatuuri mõju puudub (D = 0). Sel juhul
võime eristada järgmisi piirkondi vastavalt müra amplituudi väärtus-
tele:
1) kui 0 < a0 < c, siis vool puudub, kuna igal olekul n on statsionaarne
stabiilne punkt;
2) kui c < a0 < b, siis esineb üks statsionaarne stabiilne punkt olekus
z(t) = −a0, liikumine vasakule on välistatud ja vool on positiivne;
3) juhul, kui a0 > b, siis stohhastilisest protsessist Z(t) võivad tuleneda
erineva suunaga voolud – protsess võib sisaldada voolupööret (VP).

Me vaatleme seda viimast juhtu lähemalt. Täpne, kuid üsna keeru-
line valem voolu J jaoks on tuletatud meie töörühma poolt töös [4],
kus ka selle omadusi on analüüsitud. Parameetrite ϕ, a0 faasiruumis
saab eristada nelja piirkonda vastavalt voolu J(ν) kujule, milles väljen-
duvad ka vastavad voolupöörded (vt joon. 1). Märgime ära järgmised
asjaolud:
1) müra amplituudi jaoks esineb alampiir a0 = b + c, millest allpool
pole ühtki VPd mistahes ν ja ϕ puhul;
2) korrelatsiooniajal τcor = 1/ν on ülempiir τc0 = 1/ν0, millest alates
ei esine üle ühe VP;
3) tasasusparameetril ϕ on kriitiline väärtus ϕ = 2. Kui ϕ < 2, siis
korrelatsiooniaja kasvamisel 0-st∞-ni saab esineda kas kaks või mitte
ühtegi VPd, ja kui ϕ > 2, siis võib, kuid ei tarvitse, esineda üks VP. Üld-
juhul kriitiline müra sagedus ν0 on leitav järgneva transtsendentaalse
võrrandi abil:

(ν0 + b2)e−ν0/b2 = (b2 − c2) + (ν0 + c2)e−ν0/c2
. (12)

Voolupööretele vastavate mürasageduste väärtuste ν∗ (J(ν∗) = 0), ar-
vutamiseks saab kasutada järgmist transtsendentaalset võrrandit:

F (ν, a0) := γη(α1,−β1)− qa0(ηβ2 − γα2) = 0, (13)
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Joonis 1: (q, a0) faasidiagramm, mis näitab statsionaarse voolu J ja mürasa-
geduse ν sõltuvuse variantide domeene potentsiaali asümmeetria-parameetri
väärtusel d = 0, 25. Voolupöörded esinevad ainult domeenides nr 3 ja 4.

kus

α1 = eλ1+ + eλ1− − 2, α2 = eλ1+ − eλ1− ,

β1 = eλ2+ + eλ2− − 2, β2 = eλ2+ − eλ2− ,

η :=
√

(1− 2q)b2 + q2a2
0, γ :=

√
(1− 2q)c2 + q2a2

0,

λ1± = − ν
b(a2

0−b2)
(qa2

0 − b2 ± a0η), λ2± = ν
c(a2

0−c2)
(qa2

0 − c2 ± a0γ).

Väärib tähelepanu, et faasiüleminek (c) (vt joon. 1) on antav täpse ana-
lüütilise valemiga (0 < q < 1/4):

a2
0 = a2

0c =
(1− 2q)(b2 + c2)

1− 4q

[
1 +

√
1− (b2 − c2)2(1− 4q)

(1− 2q)2(b2 + c2)2

]
. (14)

Kõver (b), kus a0 = a2(q), on antud võrrandite süsteemiga

F (ν, a2(q)) = 0,
∂

∂ν
F (ν, a2(q)) = 0. (15)
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Märgime, et hammaslattmudel dihhotoomse müra puhul kuulub piir-
konda 1 piirjuhul q = 1/2 ning voolupöördeid siis ei esine.

Järgnevalt vaatleme juhtu, kus lisaks trihhotoomsele mürale allub
süsteem ka termilisele mürale, s.t D 6= 0 ehk valemis (7) ξ 6= 0. Me
oleme leidnud täpse valemi statsionaarse tõenäosuse voo J jaoks, mis
tuleneb valemist (8) ja avaldub kahe 11-realise determinandi jagati-
sena ning teostanud J asümptootiliste režiimide täieliku analüüsi [6].
Toome siinkohal ära mõne huvitava tulemuse. Tähelepanu väärib, et
juhul D 6= 0 lisanduvad statistiliselt sõltumatu valge ja sümmeetrilise
trihhotoomse müra koostoimest tingitud efektid, sealhulgas korduvad
(arvult üle kahe) VPd ja kontrollparameetrite „aknad“.

Voolu J asümptootilistest avaldistest saame järeldada, et
1) a0 varieerimisel kohtame paaritut arvu voolupöördeid,
2) korrelatsiooniaja τc varieerimisel on voolupöörete arv paarisarv või
null,
3) muutes temperatuuri D, tuleb eristada kahte juhtu: esiteks, kui

a0 < a2(q) või
a0 > a2(q) ja ν < ν∗1 või ν > ν∗2 ,

siis võib esineda kas paarisarv või null voolupööret; kriitiliste sagedus-
te ν∗2 > ν∗1 väärtused on võrrandite (6) lahendid. Teiseks, juhul, kui

a0 > a2(q) ja ν∗1 < ν < ν∗2 ,
siis esineb alati paaritu arv voolupöördeid. Muuseas, juhul, kui q < 1/4
ja a0 > a0c, siis kriitiline sagedus ν∗2 = ∞. Voolu J täpse avaldi-
se numbriline analüüs näitab, et süsteemi parameetrite varieerimine
võib tekitada üle kahe voolupöörde. Seejuures τc muutumisel kohta-
me kuni 6, D muutumisel kuni 4 ja a0 muutumisel kuni 3 voolupööret.

Nagu märgitud, on mõnel juhul voolu etteantud suunal iseloomu-
lik suletud piirkond („aken“) temperatuuri ja müra sageduse väljas,
kus voolu suund on vastupidine ümbritsevas alas olevale (vt joon. 2).
Suure tasasuse puhul (ϕ � 1) oleme vaadelnud „akna efekti“ artiklis
[7], kus oleme arutanud selle rakendusvõimalusi osakeste eraldamisel
segudest. Joonisel 2 on näidatud voolu nullkohtade J = J(D, ν) = 0
pind suure tasasuse piiril, ϕ → ∞, juhul d = 0, 005, vastavalt erine-
vatele a0 väärtustele. Teatud väärtuste piirkonna (d, a0) jaoks tekivad
tasandil (D, ν) kinnised kõverad, mis vastavad voolupööretele. Nende
kõverate sees on voolu suund negatiivne ja väljaspool positiivne. Need
„aknad“ tekivad parajasti siis, kui pind J(D, a0, ν) = 0 (d = const)
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Joonis 2: Voolupöörete pind J(D, a0, ν) = 0 etteantud asümmeetria-
parameetri d = 0, 005 ja suure tasasuse ϕ� 1 puhul. Ekstreemum asub müra
amplituudi väärtusel a0 = 26, 223. Valides a0 väärtuse, saab tekitada vajaliku
suurusega „akna“ (D, ν)-tasandil ekstreemumi ümbruses, kus vool on vastu-
pidise suunaga, kui väljaspool „akent“.

omab lokaalse ekstreemumi ja sadulpunkti. Kui sadulpunkt ja ekstree-
mum langevad kokku, siis „aken“ tõmbub kokku kriitiliseks punktiks
koordinaatidega dc ≈ 0, 009, ac ≈ 19, 40, Dc ≈ 0, 250 ja ln νc ≈ 5, 25.
„Akna efekt“ on võimalik, kui d ∈ (0, dc) ja a0 ∈ (ac,∞). Jooniselt 2 on
näha, et, olenevalt temperatuurist, võib ν varieerimisel esineda kas 0,
2 või 4 voolupööret. Voolu J täpse avaldise numbriline analüüs näi-
tab, et „aken“ koos nelja voolupöördega võib esineda ka mõõdukate
tasasuste korral, kui ϕ > 2.

Kui võrrelda osakeste separatsiooni käsitlevas kirjanduses seni väl-
japakutud voolupöörete meetodit meie „akna“ meetodiga, siis võib tä-
heldada viimase eeliseid, sest see võimaldab teravat negatiivset J(ν)
ekstreemumit suhteliselt suure absoluutväärtuse juures. Tema teine
eelis seisneb selles, et kontrollparameetriks on temperatuur, mis on
mugav tehnoloogiliste protsesside puhul. Võib arvata, et „akna efekt“
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on põhimõtteliselt kasutatav eriti siis, kui on tarvis eraldada segust
osakesi, mille mõni parameeter (nt hõõrdetakistus, potentsiaal vm)
erineb väga väiksel määral kõigi teiste osakeste parameetritest.

Meie poolt vaadeldud mürast erineva kolmetasemelise müra ra-
kendamist transpordil on käsitlenud ka teised autorid [9-11], kelle põ-
hilised tulemused on saadud madala ja kõrge sageduse piiridel. Nende
tulemused vastavad meie omadele suure tasasuse piiril ϕ � 1. Vara-
semast on teada ka, et sümmeetrilise dihhotoomse müra puhul ei ole
võimalik kontrollida Browni osakeste transpordi suunda temperatuuri
abil. Seetõttu on meie vaadeldud müral eeliseid, mis tulenevad tema
täiendavast vabadusastmest, tasasusparameetrist ϕ.

Autorid tunnustavad A. Haljase, E. Reiteri, R. Tammelo ja D. Martila
panust selles töös. Töö on tehtud ETF grandi nr 4042 osalisel toetusel.
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„Teadusolümpia kuldmedali“ – Nobeli auhinna – said 2001. aas-
tal kolm USA füüsikut: Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle ja Carl E.
Wiemann. Auhindamise põhjendus kõlas: „Bose’i-Einsteini1 konden-
satsiooni saavutamise eest leelismetallide aatomite hõredas aurus ja
kondensaatide omaduste põhjalike alguuringute eest.“

Mis peitub nende sõnade taga? Milline oli äsjavalitud laureaatide
ja nende uurimiskaaslaste hiilgesaavutus?

Lühidalt võiks öelda: neil õnnestus jahutada gaasiaatomeid (täp-
semalt – leelismetalli auru aatomeid) nii madalate temperatuuride-
ni, et tuhanded aatomid langesid kõik ühte ja samasse, madalaimas-
se võimalikku kvantolekusse. Säärane ühisseisund kannabki Bose’i-
Einsteini kondensaadi (BEK) nime. Nimetus johtub ladina sõnast con-
denseo – tihendama, kokku suruma, koondama. Kondenseerumisest
kõneleme ka siis, kui aur tiheneb vedelikutilkadeks. Selline tavakon-
densaat ja Bose’i- Einsteini kondensaat aga erinevad oluliselt. Kui vaa-
delda kumbagi faasiruumis, mille koordinaatideks on tavakoordinaa-
did ja impulsi komponendid, siis selgub, et auru harilikul kondensee-
rumisel tiheneb ta teatavate koordinaadi väärtuste ümber, BEKi moo-
dustumisel aga koonduvad aatomid teatavatele impulsi väärtustele.
BEKi tekkeks tuleb auru tihenemist vedelikuks kõigest väest vältida.
Muidu läheb BEKi valmistamine lihtsalt nurja.

Ühine kvantolek, millest juttu, on määratud aatomite „vangikon-
gi“ mõõtmetega. Just need määravad ära aatomite de Broglie’ lainetest
(e nende tabamistõenäosuse lainetest – „leiulainetest“) suletud ruu-
miosas moodustuvate seisulainete sõlmed-paisud, seega siis – kvant-
oleku. Kongiks on magnetlõks või magnetoptiline lõks, millesse aato-
mid olid vangitsetud. Ainult väljad võisid nii sügavalt külmutatud auru

1Pangem tähele, et nime Bose tuleb hääldada [boos], mitte [boose] nagu füüsikutel
üldiselt kombeks.
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koos hoida. Mistahes ainest tehtud seinad oleks silmapilkselt kõik rik-
kunud, sest nendega kokkupuude oleks auru koheselt üles soojenda-
nud.

Kui sügavat külma siis vaja läks? Selgub, et vajalikud temperatuurid
on nanokelvinite (10−9 K) suurusjärgus. Seega siis tõesti madalaimad
temperatuurid Universumis. Teatavasti Suure Paugu jäänukina eksis-
teeriva taustkiirguse temperatuur on 2,7 K, seega miljardeid korda kõr-
gem.

Kuid nüüd kõigest järjepanu ja natuke lähemalt.

Eellugu

Veidi vähem kui kolmveerand sajandit enne BEKi tegelikku saavuta-
mist, aastal 1924, saatis noor India füüsik Satiendra Nath Bose (1894 –
1945) tollase juhtiva füüsikaajakirja Philosophical Magazine toimetus-
se lühikese artikli pealkirjaga „Plancki valem ja valguskvantide hüpo-
tees“. Selles tuletas ta musta keha kiirgusspektrit kirjeldava Plancki va-
lemi statistiliste meetoditega, käsitades valgust kui footonite gaasi. Kä-
sikiri tuli toimetusest autorile tagasi pealdisega „Arusaamatu. Avalda-
miskõlbmatu.“ Söakas noorteadlane aga ei jätnud jonni. Ta saatis oma
artikli tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks ei kellelegi muule kui Al-
bert Einsteinile, kes oli juba tollal teoreetilises füüsikas maailmanimi.
Einstein hindas eksootilisest Indiast, Dacca ülikoolist saabunud tööd
kõrgelt. Ta tõlkis selle saksa keelde ja saatis avaldamiseks saksakeel-
sele füüsika juhtajakirjale Zeitschrift für Physik, lisades lühikese kaas-
kirja: „Anmerkung des Übersetzers. Boses Ableitung der Planckschen
Formel bedeutet nach meiner Meinung einen wichtigen Fortschritt.
Die hier benutzte Methode liefert auch die Quantentheorie des idea-
len Gases, wie ich an anderer Stelle ausführen will .“ (Tõlkija märkus.
Bose’i pakutud Plancki valemi tuletus on minu arvates oluline saavu-
tus. Siin kasutatud meetod võimaldab luua ka ideaalgaasi kvantteoo-
ria, nagu ma teisal näitan.)

Niiviisi, Einsteini lisatud „kvaliteedimärgiga“, artikkel ilmuski. [Bo-
se. Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese. Z. Phys., 26 (8), 178 –
181 (1924)]. Selle neljaleheküljelise artikliga lõi Bose kvantstatistika
alused.

Einstein asus kohe innukalt Bose’i tööd edasi arendama seisumas-
siga osakeste jaoks. Oli rajatud eristamatute osakeste statistika. Veel
samal 1924 aastal näitas Einstein, et küllalt madalal temperatuuril T ,
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mis ei ületa aineomast kidumistemperatuuri T0, langevad kõik min-
gisse süsteemi kuuluvad osakesed süsteemi madalaimasse kvantole-
kusse, mida hakati kutsuma Bose’i-Einsteini kondensaadiks.

Kaks aastat hiljem, 1926, rajasid Enrico Fermi ja Paul Dirac teata-
vat erinevat liiki osakeste kvantstatistika, Fermi-Diraci statistika. Mõ-
lemad osakeste klassid said ajapikku nimetused oma statistiliste kir-
jelduste loojate nimede järgi: bosonid ja fermionid. Nende osakeste-
klasside olulisimaks eristajaks on spinn: bosonitel on see täisarvuline,
s.o

s = nη, n = 0, 1, 2, . . . ,

fermionidel aga poolearvuline,

s =
(

n +
1
2

)
η, n = 0, 1, 2, . . . .

Määrav erinevus on veel selles, et bosonite hulk mingis kvantsei-
sundis ei ole piiratud, nad on „kollektivistliku“ loomusega. Fermio-
ne aga „mahub“ igasse kvantseisundisse üksainuke (või, kui arvestada
„üles“ ja „alla“ spinnvektoritega osakesi, siis kaks). Nemad on „paadu-
nud individualistid“. Siit mõistame kohe, et BEKi teke, koondumine
ühte olekusse, võib kõne alla tulla üksnes bosonite puhul. Fermionid
säärast karjaelu ei talu. Kahte osakesteklassi eristavad veel lainefunkt-
sioonide erinev sümmeetria ja erinev energiatasemete hõivatuse jao-
tus. Nimelt on bosonite lainefunktsioonid sümmeetrilised, kahe osa-
kese omavahelise vahetuse puhul ei muuda nad märki, fermionide lai-
nefunktsioonid aga antisümmeetrilised, osakeste vahetus pöörab lai-
nefunktsiooni märgi vastupidiseks. Bosonitel määrab i-nda energiata-
seme Ei hõivet (osakeste keskmist hulka ni sel tasemel) seos

ni =
1

exp [(Ei − µ)/kT ]− 1
,

fermionidel – üpris sarnane, kuid ühe olulise märgi võrra erinev valem

ni =
1

exp [(Ei − µ)/kT ] + 1
.

Siin µ märgib Fermi nivood, k on Boltzmanni konstant, T – absoluut-
temperatuur.
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Fermionide hulka kuuluvad aine algosakesed – kvargid ja leptonid,
samuti kvarkidest koosnevad osakesed (nt prootonid, neutronid), sa-
muti aatomid, mille summaarne spinn on poolearvuline. Bosonid on
kõik vastastikmõjude vahendajad: footonid, vahebosonid, gluuonid,
mesonid; kondensaines kvaasiosakesed foononid ja eksitonid. Meie
teema seisukohalt on eriti oluline, et bosonitena käituvad ka aatomid,
mille summaarne spinn on täisarvuline.

Edasised arengud. BEK ja eksperiment
Füüsikamaailm ei võtnud BEKi mõistet ja tekkevõimalust vastu just
üldise vaimustusega. Ka Einstein ise kirjutas Ehrenfestile: „Ilus, aga
kas ka tõsi?“ BEKist oli keelatud kõnelda Uhlenbecki ja Landau juu-
res. Siis aga avastas Pjotr Kapitsa 1937. aastal vedela He ülivoolavuse.
1938 tuvastas Fritz London: siin on mängus Bose’i-Einsteini konden-
seerumine, ülivoolav komponent pole midagi muud kui BEK. Jõuti ka
veendumusele, et juba 1911. aastal Kamerlingh-Onnesi (õieti ühe te-
ma doktorantidest) avastatud ülijuhtivus on loomuldasa Cooperi paa-
ride ülivoolavus, seega samuti BEKi ilming. Ometi polnud see veel pä-
riselt see, mida oli ennustanud Einstein: nõrgalt üksteist mõjutavate
gaasiaatomite BEK. Vedelikus ja tahkises on tegemist sootuks tuge-
vamate vastastikmõjutustega, füüsilised tingimused erinevad tublisti
hõredas gaasis valitsevatest.

Mis tingimustel tekib BEK gaasis?
Põhitingimus seisneb selles, et tervet osakeste kollektiivi kirjeldab üks ja
sama lainefunktsioon. See aga on võimalik vaid siis, kui osakeste kesk-
mine vahekaugus x saab ligilähedaseks nende de Broglie’ lainepikku-
sega, ehk

x =
1
3
√

n
∼= λ,

täpsema arvutuse järgi

n ≥ 2, 6
λ3

;

siin λ on „termiline“ de Broglie’ lainepikkus, mis vastab osakeste soo-
jusliikumise keskmisele kiirusele v, n – osakeste arv kuupsentimeetris;
λ avaldub valemist

λ =
h√

2πmkT
,
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kus h ja k on Plancki ja Boltzmanni konstandid, m – osakese mass. See
valem (konstandi täpsuseni) on üpris kergesti läbinähtav, kui arvesta-
me, et

λ =
h

mv
,

mv2

2
≈ kT, v =

√
2kT

m
,

λ =
h

m

√
2kT
m

=
h√

2mkT
.

Siit lähtuvad siirdetemperatuuri hinnangud annavad nt 87Rb au-
rule T0 ∼ 10 . . . 100 nK, s.o 10−8 . . . 10−7K. On pikemata selge, et saavu-
tada nii madalaid temperatuure on eksperimentaatorile tõeline välja-
kutse. Pole ime, et nii mõnigi teadlane arvas BEKi millekski, mis eksis-
teerib üksnes paberil.

Söakaid siiski leidus. Nimetagem selliseid nimesid nagu Daniel
Kleppner, Thomas Greytak, David Pritchard ja viimase postdok
Wolfgang Ketterle, kes asusid rünnakule Massachusettsi Tehnoloogia-
instituudis (MIT) juba läinud sajandi 70ndail-80ndail aastail; Colora-
do Ülikoolis Boulderis üritasid BEKi moodustada 1990 Carl Wiemann
ja tema postdok Eric Cornell; agaralt tegutses ka Randall Hulet Rice’i
Ülikoolist.

On selge, et vajalikke kujutlematult madalaid temperatuure ei ol-
nud võimalik saavutada senise krüogeenika meetoditega, oli vaja põ-
himõtteliselt uusi jahutusvõtteid.

Läbimurre
tuli lõpuks 1995. aastal, alles seitse aastakümmet pärast seda, kui Eins-
tein oli väitnud aine erilise koherentoleku, bosonite kondensaadi või-
malikkust üksteist vaevu mõjutavate osakeste kogumis. On isegi täp-
selt fikseeritud ajalooline hetk: 5. juunil 1995 kell 10.54 kohaliku aja
järgi said Carl Wiemann ja tema jünger Eric Cornell Colorados Boulde-
ris umbes kahe tuhande 87Rb aatomi BEKi, jahutades rubiidiumiauru
temperatuurini ca 20 nanokelvinit. Et sellise temperatuuri madalust
näitlikult kujutleda, oletame, et aatomite soojusliku ekslemise kesk-
mine kineetiline energia kT võrdsustub nende potentsiaalse ener-
giaga mgh Maa raskusväljas. Kui siis toatemperatuurile 300 K vastaks
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kõrgus h = 10 km, oleks temperatuuri 20 nK esindav kõrgus ainult
0,02 µm.

Järgmisena jõudis finišisse Wolfgang Ketterle: tema sai 4 kuud hil-
jem, septembri lõpus 1995, MITis umb 500 000 23Na aatomi BEKi. Ja
mullu, täpselt 100 aastat peale esimest füüsikanobelisti Wilhelm Rönt-
genit, said kõik kolm selle saavutuse eest Nobeli füüsikapreemia.

Muidugi ei puudunud laureaatidel abilised, eeskätt postdokid ja
doktorandid, nagu sealses teaduskeskkonnas tavaline.

Kuidas näeb välja ihaldatud BEK? See füüsikute püha graal on juuk-
sekarva jämedusest väiksema läbimõõduga, õhust 105 korda hõredam
sültjalt käituv tombuke. Seda aine seniolematus olekus kübemekest
hoiab koos magnetpüünis või magnetoptiline püünis. Magnetpüünis
toimib tänu sobivalt konfigureeritud magnetväljades aatomite mag-
netmomentidele mõjuvatele jõududele, magnetoptilises püünises tu-
levad magnetväljale appi vajalikult suunatud laserikimpudes levivate
footonite löögid, mis püünisest pageda püüdvaid aatomeid tagasi tõr-
juvad.

Mismoodi õnnestus hõreda gaasi Bose’i-Einsteini kondensatsiooni
saavutada?

Rakendati kaheastmelist jahutust: laserjahutust koos aurustusjahu-
tusega. Laserjahutus seisneb gaasiaatomite keskmise termilise kiiru-
se vähendamises osakese liikumisele vastu suunatud laserivalguse
rõhuga, osakeste põrgetel footoniga. Laserjahutusest olen lähemalt
kirjutanud EFS aastaraamatus 1998, ühenduses eelmise, 1997. aasta,
Nobeli füüsikapreemia määramisega Steven Chu’le, Claude Cohen-
Tannoudji’le ja William Phillipsile selle meetodi kasutuselevõtu ja
arendamise eest [H. Käämbre, Laserkülmutus tõi Nobeli preemia. EFS
aastaraamat 1998, lk 48 – 58].

Kui laserjahutuse abil on leelismetalli aurupilveke viidud kül-
lalt madalale temperatuurile (mikrokelvinite suurusjärgus), jätkatak-
se edasist külmutamist aurustamismeetodil. See toimib samalaadselt
kohvi jahtumisega tassis: „kuumimad“, suurima kiirusega osakesed
hüppavad välja, järelejäänud vahetavad põrgetel energiat ja kollektii-
vi temperatuur langeb. BEKi valmistades sunnitakse kiiremaid osakesi
püünisest lahkuma sobivalt valitud mikrolainekiirguse impulssidega.
Paljud asjatundjad olid mõlema külmutusviisi kooskasutamise suh-
tes meelestatud üsna pessimistlikult. Asi on selles, et laserjahutuse
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rakendamiseks peab gaas olema küllalt hõre, et laserivalgus suudaks
sellest läbi tungida, aurustusjahutuseks, vastupidi, on tarvis küllalt ti-
hedat gaasi, et piisavalt sagedastel põrgetel temperatuur saaks ühtlus-
tuda ja gaas väljatormanud kiirete aatomite energia arvel jahtuda. Aga
nagu ütles oma Nobeli-loengus Wolfgang Ketterle: „Kõik võimatu te-
hakse ükskord ikka ära.“

Viimaseks komistuskiviks, millest kondensaadi tekitamiseks tuli
üle saada, oli „auk püünises“: magnetpüünise keskel oli raske saavu-
tada küllaldast väljatugevust selleks, et takistada sedakaudu aatomite
pagemist. Augu „pruntimiseks“ kasutas Cornell pöörlevat magnetväl-
ja, Ketterle aga püünise keskele suunatud laserikiirt.

Esimestes katsetes kulus BEKi tekitamiseks minuteid ja konden-
saat püsis sekundeid. Nüüdseks on jõutud vastupidiste ajasuheteni:
tekitamisaeg mõni sekund, seisundi säilivus – minuteid.

Kuidas näidati, et Bose’i -Einsteini kondensatsioon oli tõepoolest
saavutatud?

Kõigepealt näitasid seda paisuvatest aatomipilvekestest tehtud si-
luettpildid. Püünisväli lülitati välja, lastes külmutatud aatomikogumil
vabalt paisuda, ja pildistati pilvekest selles neelduvas laserivalguses.
Fikseeriti küll aatomite jaotus ruumis, aga see kajastab üheselt ka nen-
de kiirusjaotust, nõndasamuti kui foto stardist väljuvatest sprinteri-
test: kes nobedam, on kaugemale jõudnud. Kui temperatuur oli kõr-
gem BEKi kujunemise kriitilisest temperatuurist T0, oli pilvekese si-
luett hägus, kui aga jahutus oli jõudnud temperatuurini T < T0, nähti
jaotuses tillukest tihedat südamikku. Selle moodustasid BEKi koon-
dunud üliaeglased aatomid, mis mõne millisekundiga polnud pärast
püünisväljast pääsemist kaugemale jõudnud. (Nemad liiguvad kiiru-
sega mõnikümmend sentimeetrit sekundis; seevastu soojusliikumise
kiirused toatemperatuuril ulatuvad sadade kilomeetriteni sekundis.)
Kiirusjaotus on BEKi oluline tunnus, sest, nagu varem märkisime, on
BEK kondensaat impulssruumis.

Teine BEKi oluline tunnus on sellesse kuuluvate aatomite de
Broglie’ lainete koherentsus, teisisõnu – ühine lainefunktsioon. Mista-
hes lainete koherentsust tõestab kõige kindlamalt ja ilmekamalt inter-
ferentspiltite moodustumine nende lainete kattumisel. Ja tõepoolest
õnnestuski Ketterlel saada kahe BEKi ühtesuunamisel ilmekaid inter-
ferentspilte, mis sarnanesid valguse triibuliste interferentsmustritega.
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Nõnda siis on igati õigustatud BEKi võrdlemine laserivalgusega, kus-
juures tavaaine vasteks oleks koherentsita (täpsemalt: väga piiratud
koherentsusega) lambivalgus.

Edasised arengud

Praegu töötab maailmas BEKi uurimisel umbes 35 uurijate rühma. Lä-
hinaabreist on sel alal tegevad Soome füüsikud, nt Simo Jaakkola Turu
Ülikoolis, kel on õnnestunud saada kahemõõtmelisi kondensaate, ja
proua Päivi Törmä Jyväskylä Ülikoolis.

Kondensaate on õnnestunud saada 87Rb, 85Rb, 23Na, 41K, 7Li, H,
ning 4He aatomitest. Miks eelistavad uurijad eriti leelismetallide au-
re? Üheks põhjuseks on siin see, et katsetel saab kasutada suhte-
liselt odavaid pooljuhtlasereid: leelismetallide spektrites on selleks
sobivad neeldumisjooned. Teiseks leelismetallide eeliseks on see, et
nende aurud ei kipu külmutamisel koheselt veelduma. Nagu märki-
sime, on Bose’i-Einsteini kondensatsiooni saavutamiseks esmatähtis
vältida tavakondenseerumist.

Agaralt uuritakse BEKil ülivoolava gaasi dünaamikat: pööriste tek-
kimist, gaasipilvekese pulsatsioone jne. Ilmnevad vanade füüsikanäh-
tuste uued seaduspärad.

Kaks tähelepanu väärivaimat saavutust BEKil on aatomilaserite
loomine ja valguse kiiruse drastiline vähendamine kuni valguskimbu
täieliku peatamiseni ning selle täpselt endisel kujul ja taastatud oma-
dustega edasisaatmine mõni millisekund hiljem.

Aatomilaseritega on tegelnud nt vastne laureaat W. Ketterle oma
kaastöölistega. Aatomilaser on koherentse aatomikimbu allikas. Kõi-
kidele kimbu aatomitele vastab üks ja sama de Broglie’ laine. Sellest
nimetuski. Õieti on nimetus „laser“ siin mõneti kohatu, sest laser on
ju akronüüm väljendist Light Amplifier by Stimulated Emission of Ra-
diation. Kuid kasutades ikkagi sõna laser, kriipsutatakse alla nii foo-
tonite kui ka aatomite allika tähtsaimat ühisomadust – koherentsust.
Põhimõtteliselt on aatomilaser seade, mis võimaldab BEKist väljuta-
da purskeid, protuberantse. Need ongi aatomilaseri kiirteks. BEK on
aatomilaseris tavalaseri kiirguraine analoogiks. Resonaatori moodus-
tab püünis, ja purskeseade vastab poolläbipaistvale peeglile.

Aatomilaser leiab ilmselt rakendusi nt nanotehnoloogias, täppis-
metroloogias, holograafias, võibolla ka kvantarvutites. Fotolitograa-
filisel meetodil mikrolülituste valmistamisel on eeliseks aatomite
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oluliselt lühem lainepikkus valguslainetega võrreldes. Lühilainelisus
on aatomilaseri põhieeliseks ka interferomeetrias ning teistes võima-
likes rakendustes.

Valguse aeglustamise/seiskamiseni jõudis Harvardi Ülikoolis töö-
tav taanlanna Lene Vestergaard Hau oma uurimiskaaslastega, sellega
on aktiivselt tegevad ka D. F. Phillips jt astrofüüsika keskuses Camb-
ridges (Massachusettsis). Muidugi ei tule asja mõista nii, et valgus kui
niisugune tõepoolest seisab paigal. Valgus salvestatakse laseripulssi-
de koosmõjul BEKi aatomite ühises koherentseisundis ja vallandatak-
se siis sellest taas. Seisuaeg on millisekundite suurusjärku, mis näib
küll üpris lühike, kuid arvestagem, et millisekundisse mahub 1012 val-
guse võnkeperioodi. Rakendusperspektiive sellele ilmingule nähakse
kvantarvutites, pimedas nägemise seadistes jm.

Lugu Bose’i-Einsteini kondensaadist sobiks lõpetada Theodor
Hänschi, ühe laserjahutuse ideoloogi sõnadega: „See on nagu uks soo-
tuks uude maailma.“

Täiendava lugemisvara soovijaid juhatame kõigepealt veebikülge-
dele http://www.colorado.edu ja http://www.nobel.se/physics/laureates/
2001. Valguse peatamisest huvitunuile võiks esmatutvuseks soovita-
da Lene Vestergaard Hau artiklit “Frozen Light” Scientific American’i
2001. aasta juulinumbris. (Veebis on see artikkel loetav aadressil
http://www.sciam.com/2001/0701issue/0701hau.html.)

Laureaatidest

Eric Cornell (s. 1961)
Colorado Ülikooli professor, PhD kraad 1990 MITst. 1992 siirdus
Wiemanni rühma postdokiks, hakkas peagi koos Wiemanniga juhtima
pürgimusi BEKi poole. Teda iseloomustatakse kui vahetut ja rõõmsa-
meelset isiksust, füüsikut täis katsetamis- ja arendamisrõõmu.

Wolfgang Ketterle (s. 1957)
Sakslane Heidelbergist, PhD 1986 Max Plancki Instituudist Mün-
chenis. Siirdus 1990 USAsse, MITsse postdokiks, 1993 lülitus BEKi-või-
dujooksu. Aastast 1997 MIT professor. Ketterled võib iseloomustada
kui tõeliselt terasnärvidega meest. – Kondensatsioonikatsete algus oli
raske, üks nurjumine teise otsa. Neli aastat töötas ta MITs tähtajalisel
töökohal, saamata avaldada ainsatki rida. Võib vaid kujutleda, millist
kindlameelsust jätkamine nõudis. Küllap meie teadurid võiksid õlgu
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väristada, kujutledes end samasse olukorda, ja võib arvata, et MITs on
tulemuste nõudmise piits veel kaugelt kibedam kui meil. Kuid nüüd
on ta nobelist! Pole vist noortele paremat eeskuju. Aga ka teadusjuhti-
dele: vahel maksaks artiklite vähesusele/puudumisele silm kinni pi-
gistada: äkki tuleb sealt Nobeli laureaat! Praegu aga olevat Ketterlega
nii, et uued katsed järgnevad üksteisele tema laboris nii ruttu, kui vaid
suudetakse vabastada optiline laud eelmisest katsevärgist.

Carl Wiemann (s. 1951)
PhD 1977 Stanfordist, 1987. aastast Colorado Ülikooli professor.
Alustas Colorado Ülikoolis atomaaraurude jahutusuuringuid juba
1980ndail, eesmärgiga jõuda BEKini. See oli ajal, mil spetsialistid suh-
tusid BEKi saamise võimalusse samasuguse skepsisega nagu omal ajal
suhtuti Einsteini teoreetilisse ennustusse BEKi võimalikust eksistent-
sist. Vanad tegijad sel alal hindavad Wiemanni kõrgelt. Kolleegid ise-
loomustavad teda kui sellist harvaesinevat füüsikutüüpi, kes oskab va-
lida iseäranis auahneid, Nobeli-väärseid eesmärke, jagades pürgimise
saavutatavaiks üksiketappideks, mis tagavad tööle järjepideva rahas-
tamise. See nõuab ühtaegu nii söakust kui ka realismi, mis harva esi-
nevad koos.
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Peet Konsin ja Boris Sorkin
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Kaua aega arvati, et ferroelekter on seletatav klassikalise füüsika raa-
mes. Arendati fenomenoloogilist teooriat, kus ferroelekter – spontaan-
ne (ilma elektriväljata) elektriline polarisatsioon kristallides (üldjuhul
kondenseeritud aines) – tekib lokaalse välja poolt põhjustatud ise-
ärasuse – dielektrilise katastroofi tõttu. Tavaliselt ferroelektrilist faa-
sisiiret kirjeldavaid parameetreid – dielektrilist konstanti, spontaan-
set polarisatsiooni jt uuritakse kui temperatuuri funktsioone. Tõepoo-
lest, dielektriline konstant ε kui funktsioon temperatuurist omab mak-
simumi faasisiirde temperatuuril Tc, kusjuures ε(Tc) ∼ 105 − 106.
Vaatleme siin faasisiirdeid, mis toimuvad ühes temperatuuripunktis.
Eriti keerulise koostisega ainetes esinevad sagedasti ka ferroelektrili-
sed faasisiirded terves temperatuurivahemikus. Detailsema pildi fer-
roelektrist andis pehmete võnkumiste avastamine eksperimentaalselt
[1]. Pehme võnkemoodi sagedus Ω sõltub oluliselt temperatuurist ja
teist liiki faasisiirde temperatuurile Tc lähenemisel sagedus Ω vähe-
neb nullini. Esimest liiki faasisiirde juhul pehme võnkumise sagedus
väheneb, kuid faasisiirde punktis on ta lõplik ja Ω(Tc) ∼ 1010 − 1011

Hz. Ferroelektrikutes pehme mood on transversaalne optiline võn-
kumine lainevektoriga ~q ≈ 0. Seega ferroelektrilise faasisiirde pu-
hul kristallvõre pehmeneb, kuid mitte totaalselt (teiste võnkumiste
sagedused, peale pehmete, ei sõltu oluliselt temperatuurist). Pehme
võnkumise sagedus määrab dielektrilise konstandi sõltuvuse tempe-
ratuurist, mis ferroelektrilise faasisiirde puhul on anomaalne, terava
maksimumiga kõver. Võre pehmenemine viib ioonide nihetele faasi-
siirde punktist alates ja ferroelektrilises faasis ioonide nihked y0i ∼
10−1−10−2 Å (y0i=1,2,3 = x, y, z). Seega kristallvõre deformatsioon (võ-
re „moonutus“) ferroelektri juhul võrreldes võre konstandiga on suu-
rusjärgus ∼ 1%. Muutes temperatuuri küllalt aeglaselt (vahel kulub
faasisiirde läbimiseks mitu päeva) võib sujuvalt uurida ferroelektri pa-
rameetreid: spontaanset polarisatsiooni, dielektrilist vastuvõtlikkust
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jne. Faasisiirde temperatuurist (Curie’ punktist) allpool kristalli alam-
võred, mis on seotud pehme võnkumisega, nihkuvad uude tasakaalu-
asendisse (nihke tüüpi faasisiire). Tavaliselt kõik ferroelektrikud oma-
vad nihkemehhanismiga seotud spontaanse polarisatsiooni panust.

Pehmed moodid on nüüd leitud mitte ainult monokristallides, vaid
ka keraamikas, lahustites ja kiledes. Pehme moodi olemasolu võima-
lusele viitasid fenomenoloogilised seosed, mis NaCl tüüpi kristallides
omavad lihtsat kuju

ε = ε∞
ω2

L

ω2
T

, (1)

kus ε∞ on dielektriline läbitavus kõrgetel sagedustel, ωL,T vastavalt
optiliste pikivõnkumiste ja transversaalsete võnkumiste sagedused.
Kuna paljudel juhtudel on eksperimentaalselt leitud (olgugi ligikaud-
selt) Curie’ seaduse kehtivus

ε =
C

T − TC
, (2)

siis valemitest (1) ja (2) järeldub ωT (T → Tc) → 0 (sagedus ωL ja läbi-
tavus ε∞ ei oma Curie’ seaduse tüüpi sõltuvust temperatuurist, nagu
kinnitab eksperiment). BaTiO3 tüüpi oksiidperovskiit-ferroelektrikus
seos (1) modifitseerub, kuid idee pehme võnkumise olemasolu võima-
likkusest säilib.

Hakati otsima võimalust seletada pehme võnkumise olemasolu
detailsemalt. Võimsaks tööriistaks osutusid siin väljateoorias tuntud
meetodid – diagrammtehnika, Greeni funktsioonid jne, mis konden-
seeritud aine füüsikas omandasid uue sisu ja vormi, või loodi uued
meetodid kondenseeritud aine teoreetilises statistilises füüsikas (Mat-
subara Greeni funktsioonid, kaheajalised Greeni funktsioonid jne).
Kõige lihtsamaks võimaluseks siin oli oletada, et võnkumiste algsa-
geduse ruut ω2 < 0, kuna võnkumistele vastavate kvaasiosakeste
(foononite) vaheline interaktsioon annab positiivse panuse sagedus-
se (näiteks 4. järku anharmooniline vastasmõju), siis

Ω2 = ω2 + AT . (3)

Loomulikult ω2 < 0 tähendab sageduse imaginaarsust, mis omakorda
viib võnkumiste amplituudi U ∼ e−iωt (liige, mis sisaldab eiωt ei teki-
ta probleeme) piiramatule kasvule ehk võre kollapsile – ebastabiilsu-
sele. Liige AT vastab 4. järku anharmoonilisuse kõrgtemperatuursele
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arendusele (3. järku anharmoonilisust saab arvestada koefitsiendi A
muutusega). Kui dielektriline läbitavus ε ∼ 1/Ω2, taandub sõltuvus (3)
Curie’ seadusele. Selles füüsikas sisaldub stabiliseeruv vastasmõju AT ,
mis stabiliseerib ebastabiilset võret (ω2 < 0).

Tekib küsimus, mis põhjustab võre dünaamilise ebastabiilsuse ja
ka ferroelektri. Seni me opereerisime võnkumiste vabadusastmete-
ga (foononid). Kuid on olemas väga oluline elektronide alamsüs-
teem. Dielektriline läbitavus optilistel sagedustel ε(∞) ∼ 5 ÷ 10 ja
pooljuht-ferroelektrikutes AIV BV I (GeTe, SnTe jne) ε(∞) ∼ 30. See
viitab elektronide alamsüsteemi osalusele faasisiirdes. Peale selle käi-
tub ε(∞) anomaalselt kui funktsioon temperatuurist faasisiirde lähe-
dal. Loomulikult faasisiirdega on seotud võredünaamika ja -staatika.
Selles olukorras tekib küsimus foononite ja elektronide alamsüstee-
mi seosest ehk teiste sõnadega elektron-foonon vastastikmõjust. Siin
ei ole plaanis kirjeldada detailselt vibroonset (elektron-fonoonset)
teooriat, mis loodi Tartus (vt näiteks [2,3]). Lühidalt, elektron-võre
interaktsioon tekitab nii parafaasi võre ebastabiilsuse (ω2 < 0) kui
ka kindlustab stabiilsuse ferroelektrilises faasis, seejuures muutuvad
nii võnke- kui elektronspektrid. Pehme mood saab loomuliku seletu-
se, mis tuleneb elektronide valentstsooni ja juhtivustsooni dünaami-
lisest hübridisatsioonist. Seejuures valgusega ergastatud fotoelektro-
nid juhtivustsoonis vähendavad Curie’ temperatuuri ja stabiliseerivad
parafaasi. See on leidnud eksperimentaalset kinnitust [4]. Vibroonne
(elektron-fonoonne) teooria seletab ja kirjeldab kompleksi eksperi-
mentaalseid andmeid. Niinimetatud esimeste printsiipide arvutused
kinnitavad vibroonse teooria põhiideid, p − d seisundite hübridisat-
siooni oksiid-perovskiitides [5,6].

Jaapani füüsikud tahtsid kontrollida elektron-fonoonset mehha-
nismi uurides eksperimentaalselt isotoopefekti BaTiO3-s [7]. Metalli-
listes ülijuhtides ülijuhtivuse temperatuuri (Ts) jaoks kehtib seos

Ts ∼ Mα , (4)

kus M on molekulaarne mass, α on konstant negatiivse märgiga. Ta-
valiselt α ≈ −0, 5, mis vastab elektron-foonon interaktsiooni poolt
põhjustatud elektronide paardumisele. Ülijuhtides tekib pilu ∆0, kus-
juures Cooperi paaride seoseenergia on 2∆0. Märgime, et kõrgtem-
peratuursetes ülijuhtides-kupraatides pilu sõltub ka lainevektorist
ja pilustruktuur ei ole lõplikult kindlaks tehtud. Pilu ∆0 on seotud
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elektronide korrelatsioonidega ja erineb põhimõtteliselt keelutsoo-
nist pooljuhtides ja dielektrikutes, mis on seotud aatomite (iooni-
de) elektron-struktuuriga ja näiteks kupraatides on oluliselt seotud
tugevate elektron-elektron korrelatsioonidega. Ferroelektri elektron-
fonoonne mehhanism avaldab mõju just keelutsoonile. Töös [7] jälgiti
Curie’ temperatuuri tõusu kergemate isotoopidega 46Ti ja 137Ba rikas-
tatud BaTiO3-s võrreldes naturaalse 138Ba48TiO3-ga. Vesiniksidemete-
ga ferroelektrikus KH2PO4 on mõõdetud vastassuunalist isotoopefek-
ti Curie’ temperatuuril asendusel D → H . KH2PO4-a Tc=123 K, aga
KD2PO4-a Tc=213 K [8]. Niisugune suur isotoopefekt on seotud proo-
tonite tunneleerimise sageduse muutumisega asendusel H → D ja ka
vesiniksidemete geomeetria muutumisega [9,10]. Isotoopefekt (H →
D) on seotud massi suure suhtelise muutusega. Seda üllatavam on, et
BaTiO3-s massi suhteline väike muutus põhjustab faasisiirde tempe-
ratuuri küllaltki suure muutuse ∆Tc ∼ 20 K.

Hiljuti avastati teise jaapanlaste töörühma poolt hapniku iso-
toopefekt (18O→ 16O) SrTiO3-s [11]. SrTiO3 on virtuaalne (potentsiaal-
ne) ferroelektrik ja madalatel temperatuuridel kvantferroelektrik. Kui
ei oleks nullvõnkumisi (puht-kvantmehhaaniline omadus), siis oleks
SrTiO3 reaalne ferroelektrik (mitte virtuaalne) madalatel temperatuu-
ridel. Kvantfluktuatsioonid (nullvõnkumised) stabiliseerivad madalal
temperatuuril paraelektri. Sellepärast nimetatakse SrTiO3, KTaO3 ja
CaTiO3 ka kvantparaelektrikutes. Jaapani teadlastel õnnestus SrTi(18O
→ 16O)3 kontrollides ja muutes hapniku isotoobi 18Ox sisaldust x te-
kitada ferroelekter, kui x ≥ 0, 33. Töödes [11-15] tõestati ferroelektri
tekkimine selles aines erinevate meetoditega: dielektrilise konstandi,
püroelektri, Brillouini hajumisega, Ramani hajumisega ja D-E hüste-
reesi silmuse mõõtmistega. Kõrgete rõhkude eksperimendid näitasid,
et on tegemist nihke tüüpi faasisiirdega.

Näitame põgusalt, et isotoopefektid ferroelektrikutes on seletata-
vad elektron-fonoonse teooria raames. Meie siin refereerime oma hil-
jutisi arvutusi [16], jättes välja detailid.

Ühekomponendilise (spontaanne polarisatsioon P ∼ x) ferro-
elektriku jaoks võib kirjutada elektroonsed spektrid kujul

E1,2(~k) = E0 ∓

[(
∆
2

)2

+ 4(A2
b +

1
N

V 2
pdx

2) cos2 ka

]1/2

, (5)
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kus ∆ on pilu 2p(O) ja 3d(Ti) seisundite vahel, Vpd = V =
<pz

π(O)|(∂H/∂x)0|dxz(Ti)> on maatrikselement, elektron-võre vas-
tastikmõju konstant pz

π(O) ja dxz(Ti) seisundite vahel, H – hamilto-
niaan, Ab iseloomustab tsoonide laiust, N on elementaarrakkude arv.

Kasutades neid elektronspektreid ja lisades täiendavad elektron-
foonon interaktsiooni poolt indutseeritud anharmoonilisuse, võib va-
ba energia kirjutada kujul

F =
∑

σ=1.2

nµfσ − kBT
∑
~k

ln

[
1 + exp

(
µ− Eσ(~k)

kBT

)]+
Mω2

0

2
x2+F1 ,

(6)
kus

fσ =
kBT

n

∂

∂µ

∑
~k

ln

[
1 + exp

(
µ− Eσ(~k)

kBT

)] . (7)

Siin µ on keemiline potentsiaal ja n on elektronide arv, ω0 ferroelektri-
line (~q = 0) mood ümbernormeeritud foonon-foonon interaktsiooni-
dega, M – massifaktor.

Kasutades töö [17] tulemusi võib kirjutada

Mω2
0 = Mω2

0 + λ(T ) , (8)

kus λ(T ) kirjeldab foonon-foonon interaktsioone, kaasa arvatud vas-
tasmõju transversaalsete optiliste (TO) ja transversaalsete akustiliste
(TA) võnkumiste vahel.

Arvestades elektron-võre vastastikmõju võime kirjutada pehme
võnkumise sageduse ruudu kujul

MΩ2(T ) = Mω2
0 + λ(T ) + Π + W , (9)

kus (5)-(6) põhjal ferroelektrit põhjustav elektron-võre panus on (fp,d

– Fermi-Diraci täitevarvud)

Π = −2Vpd

N

∑
~k

(fp(~k)− fd(~k)) cos2 ka√(
∆
2

)2
+ 4A2

b cos2 ka
(10)

ja niinimetatud tippdiagrammide parandused ferroelektrilise moodi
pehmenemisse

W =
1√
M

(B0 −B′
0) , (11)
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kus B0, B
′
0 avalduvad elektron-võre konstantide kaudu. Kui elektron-

tsoonide dielektriline täituvus on fp − fd = 1 (p(O) on valentstsoon ja
d(Ti) juhtivustsoon), siis Π avaldub elliptiliste integraalide kaudu.

Madalatel temperatuuridel avaldub λ(T ) kui (jak,opt – akustiliste ja
optiliste võnkumiste indeks)

λ(T ) = rT 2 + λ(0) , (12)

kus

r =
(

π2

3

) ∑
j=ak

Ij

T 2
Dj

, (13)

λ(0) =
1
2

∑
j=ak

Ij +
∑

j=opt

Jj . (14)

Ij ja Jj on foonon-foonon interaktsioonide konstandid, TDj
– Debye

temperatuur.
Pehme võnkumise sagedus Ω0 avaldub järgmiselt:

MΩ2
0(T ) = r(T 2 − T 2

c ) , (15)

kus Curie’ temperatuur (Ω0(Tc) = 0)

Tc = [(AT ∗
c − λ(0))r−1]1/2 , (16)

klassikaline Curie’-Weissi konstant (TE – Einsteini temperatuur)

A = 2

∑
j=ak

Ij

TDj

+
∑

j=opt

Jj

TEj

 (17)

ja klassikaline Curie’-Weissi temperatuur

T ∗
c = A−1

(
−Π−Mω2

0 −
B0 −B′

0√
M

)
. (18)

Vaatleme nüüd sõltuvust isotoopide massidest. Põhjendatud oletustel

TDj
= tDj

1√
M

, TEj
= tEj

1√
M

. (19)
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Seejuures Ij = 1√
M

ij ja Jj = 1√
M

jj .
Suurused λ(0) ja r, mis kontrollivad nullvõnkumisi,

λ(0) =
J√
M

, r =
√

MR , (20)

kus J = 1
2

∑
j=ak ij +

∑
j=opt jj ja R = π3

3

∑
j=ak

ij

t2
Dj

.

Võrrandis (15) saame kriitilise massi Mc kui Ω(Mc) = 0:

Mc =
J2

(AT ∗
c )2

. (21)

Ferroelektrilise faasisiirde temperatuuri sõltuvus massist M SrTiO3

tüüpi paraelektrikus avaldub järgmiselt:

Tc =
[

J

R

(√
1

MMc
− 1

M

)]1/2

. (22)

Nagu näha, ferroelekter tekib, kui M > Mc. Dielektrilise konstandi
jaoks saame M > Mc (c = e2

v , e – efektiivne laeng, v – elementaarraku
ruumala) ε = 4πc

r(T 2−T 2
c ) , T > Tc; ε = 2πc

r(T 2
c −T 2) , T < Tc. Kui M < Mc,

ferroelektriline faasisiire ei teki ja T 2
c < 0. Sel juhul (c0 = 4πc

r )

ε =
c0

T 2 + |T 2
c |

. (23)

Nüüd arvutame hapniku isotoopefekti SrTi(16O1−x
18Ox)3. Saime

kriitilise massi Mc = 46, 2677 a.ü. (x = 0, 36) ja J/R = 2, 624·106 K2.a.ü.
andmetest [12] ja Mc = 46, 227 a.ü. (x = 0, 33) ja J/R = 3, 605 · 106

K2.a.ü. eksperimentaalsetest resultaatidest [15]. Taandatud massi ar-
vutamiseks kasutame mudelit SrTiO3 ja teistes kvantparaelektrikutes
(ABO3)

1
M

=
1

MA
+

1
MBO3

. (24)

Kui on sõltuvus x-st, siis

1
M

=
1

MA
+

1
MB + 3(1− x)M16O + 3xM18O

. (25)
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Joonis 1: Ferroelektrilise faasisiirde temperatuuri sõltuvus kontsentratsioo-
nist x SrTi(16O1−x

18Ox)3 võrdluses eksperimentaalandmetega [11].

Arvutatud ferroelektrilise faasisiirde sõltuvus kontsentratsioonist x
SrTi(16O1−x

18Ox)3-s võrdluses eksperimentaalsete andmetega on too-
dud joonisel 1. Nagu näha, teooria kirjeldab eksperimenti hästi.
KTa(16O1−x

18Ox)3-s, kui x = 1, siis Tc = 108, 7i (i =
√
−1), ferro-

elektriline faasisiire ei toimu ja ε = c0
T 2+|T 2

c |
. See on teooria ennus-

tus CaTi(16O1−x
18Ox)3-s, meie arvutustes (arvestades ioonide mas-

se) ferroelektriline faasisiire ei toimu kooskõlas eksperimendiga [11].
SrTi(16O1−x

17Ox)3 meie ennustame Tc = 10, 6 K, seega ferroelektrit.

Mittehapniku isotoopefekt BaTiO3-s, mis on seotud elektron-võre
interaktsiooniga, on arvutatud töös [3], vt. joon. 2.

Valemi (18) põhjal saime tulemuse, et hapniku isotoopefekt (18O
→16O) BaTiO3-s (Tc ∼ 400 K) on 1 K-ne nihe kõrgemate temperatuuri-
de suunas kooskõlas eksperimendiga [11].

55



Peet Konsin, Boris Sorkin

Joonis 2: Curie’ temperatuuri sõltuvus molekulaarmassi muutusest ∆M
BaTiO3-s. Sümbolid tähistavad eksperimendi tulemusi [7].

Kokkuvõte

On arendatud [16] isotoopefekti teooria kvantparaelektrikutes.
Elektron-võre p − d interaktsioon tekitab SrTi(16O1−x

18Ox)3,
CaTi(16O1−x

18Ox)3 ja KTa(16O1−x
18Ox)3 kriitilise staatuse ferroelekt-

rilise dünaamilise ebastabiilsuse tekkimiseks nendes süsteemides.
Klassikaline Curie’ temperatuur T ∗

c ∼ 30 − 35 K ja on määratud
elektron-foonon interaktsiooniga, hapniku isotoopefektid nullvõn-
kumistega. Kontsentratsioon x reguleerib nullvõnkumiste panust
ferroelektrilise moodi pehmenemisse.

Meie teoorias massifaktor M ABO3 ühendites (A-iooni ja BO3 aato-
mi grupi taandatud mass) peegeldab aatomi masside balanssi iso-
toopmassi poolt põhjustatud ferroelektri tekkimiseks virtuaalsetes pa-
raelektrikutes.
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Tööd on osaliselt toetatud Eesti Teadusfondi grandiga nr 3874.
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GLOBE PROGRAMM TOETAMAS
UUENDUSLIKKUST LOODUSTEADUSLIKUS

KOOLIHARIDUSES

Ülle Kikas
TÜ keskkonnafüüsika instituut (GLOBE programmi Eesti koordinaator)

Kuus aastat on Eesti kooliõpilased aktiivselt osalenud ülemaailmses
GLOBE programmis. See on tegevusele toetuv haridus- ja teadusprog-
ramm, millest võtab osa üle kümne tuhande kooli peaaegu sajast
maailma riigist. Õpilased teevad keskkonnamõõtmisi ja -vaatlusi, saa-
davad tulemused ülemaailmsesse Interneti andmebaasi ning saavad
uurida iseenda ja teiste õpilaste andmete põhjal koostatavaid kaar-
te ja graafikuid GLOBE interaktiivsel veebilehel http://www.globe.gov/.
GLOBE programmi eesotsas on USA Riigidepartemang, teadusorga-
nisatsioonid (NASA, Rahvuslik Teadusfond jt) ning ülikoolid. Partner-
riikides toimuvat tegevust toetavad kahepoolse lepingu alusel nende
riikide valitsused.

1996. a ühines Eestist programmiga 28 kooli, nüüdseks on nende
arv kasvanud 34-ni. Osalevad nii prestiižikad gümnaasiumid (Tallinna
Reaalkool, Tartu Miina Härma Gümnaasium, Viljandi C. R. Jakobsoni
Gümnaasium jt) kui ka väikesed põhikoolid praktiliselt kõigist maa-
kondadest. Igal aastal võtab GLOBE tegevusest osa 700 – 900 õpilast.
Tegevust koolides juhendavad 60 spetsiaalse väljaõppe läbinud GLO-
BE õpetajat.

GLOBE programm Eestis on korraldanud palju üleriigilisi ja rah-
vusvahelisi üritusi nii õpilastele kui õpetajatele: iga-aastased õpilaste
uurimiskonkursid ja keskkonnakonverentsid; õpetajate koolitussemi-
narid (sh rahvusvaheline koolitusseminar Tallinnas 1999. a); õpilaste
õppelaagrid ja õppe-ekspeditsioonid (sh Balti- ja Põhjamaade GLOBE
ekspeditsioon Käärikul 2001. a, http://ael.physic.ut.ee/kaariku). Üritus-
te peamiseks eesmärgiks on nii õpilaste kui õpetajate motiveerimine
ja GLOBE programmi võrgustiku hoidmine aktiivses tegevuses.
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Eesti koolide aktiivne osalus GLOBE programmis torkab silma ka
rahvusvahelises mastaabis. Andmebaasi saadetud mõõtmistulemus-
te arvu poolest (üle veerand miljoni ajavahemikus 1997 – 2002) ole-
me kindlalt püsinud riikide esikümnes. Paljud koolid saavad pidevate
mõõtmiste eest sageli tunnustuskirju valdkondade juhtivteadlastelt.
2001. aastal anti viiele Eesti koolile (Viljandi C. R. Jakobsoni, Jõgeva
ja Kilingi-Nõmme gümnaasiumid, Rõngu Keskkool, Voore Põhikool)
kvaliteedisertifikaat, mis näitab õpilaste poolt kogutud andmete arva-
mist teaduslikuks otstarbeks kasutatavasse atmosfääriandmete and-
mepanka. GLOBE programmi eduka tegevuse eest on Eesti Vabariigi
haridusministrit ja programmi Eesti koordinaatorit tänanud GLOBE
programmi patroon, USA eelmine asepresident Al Gore.

Praktiline tegevus, teaduslikud meetodid

Programm suunab kooliõpilasi tegema praktilisi keskkonnavaatlusi ja
-mõõtmisi atmosfääri, pinnasevete, mulla, taimkatte, maakasutuse,
fenoloogia ja geograafilise asukoha uurimiseks. Hariduslikus mõttes
on väga oluline praktiline uurimistegevus looduses, mis siinmail on
unustatud vana traditsiooni taaselustamine uuel tasemel. Uus tase
tähendab eelkõige kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamist
(GPS, satelliitfotod, keskkonnasensorid, kemikaalide komplektid jms).
Uus tase tähendab ka kokkupuudet uusima loodusteadusliku mõtte
ja mõtlejatega. Väga oluline on teadusliku uurimismetoodika oman-
damine ja aktsepteerimine õpilaste poolt mõõtmistel ja vaatlustel.
GLOBE ei ole ainekeskne, vaid sunnib lõimima erinevates õppeaine-
tes omandatud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamiseks. Loo-
dusuurimuste käigus selgub lastele näiteks koolis õpitud matemaati-
kaoskuste vajalikkus. GLOBE tegevus sobib väga hästi paljude loodus-
õpetuse, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika ja matemaatika aine-
kava teemade toetamiseks. Kahtlemata on GLOBE ka keskkonnaha-
riduslik programm, erinedes siiski keskkonnaprojektide peavoolust,
mis on suunatud käitumisharjumuste kujundamisele. GLOBE kasva-
tab eelkõige keskkonnaeksperte, kes mõistaksid looduse paljutahuli-
sust ja oskaksid näha sotsiaalsete otsuste tagajärgi loodusele. GLOBE
koolid tegutsevad ülemaailmses võrgustikus ja see aitab paremini tun-
netada ka keskkonna globaalsete muutustega seotud ohte ning prob-
leeme.
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Lastele meeldib õppimine looduses ning paljud õpetajad mõis-
tavad selle tähtsust. Võib-olla just GLOBE ekspeditsioonide eesku-
jul on mitmed koolid hakanud korraldama loodusainete päevi, laag-
reid ja õppekäike. Kahjuks puuduvad tavakoolidel vahendid loo-
duses õppimiseks, mistõttu mitmed GLOBE-välised koolid on palu-
nud meilt mõõtevahendeid oma looduspäevade ja õpilasuurimuste
läbiviimiseks.

Hariduse edendamise kõrval on GLOBE mõõtmiste eesmärgiks
andmete teaduslik kasutamine Maa keskkonna globaalsete muutuste
uurimiseks. Tihti kaheldakse GLOBE andmete teaduslikus väärtuses,
kuid asjatundjaile on selge, et näiteks satelliit-kaugseire jaoks on üli-
malt vajalikud sellised raskesti automatiseeritavad maapealsed uurin-
gud nagu GLOBE pilvevaatlused, maakatte, sademete ja mulla niis-
kuse mõõtmised. Teaduslikud programmid ei suuda kunagi luua nii
suurt arvu mõõtmiskohti maakeral, kui suudab GLOBE koolide mõõt-
misvõrgustik. Tulemuste usaldusväärsuse tagamiseks on välja tööta-
tud mõõtmisprotokollid, mis ühtlustavad metoodika, mõõtmisvahen-
did ja kalibreerimisprotseduurid. Palju tähelepanu pööratakse ka õpe-
tajate väljaõppele ja individuaalsele arengule. Aastatepikkused vaba-
tahtlikud vaatlused on tõsine töö nii lastele kui õpetajatele, see nõuab
tugevat motivatsiooni. Tulemuste avalikkus ning rõhuasetus andmete
vajalikkusele ja usaldusväärsusele mõjuvad iseenesest motiveerivalt,
kuid laste puhul on vaja lisastiimuleid, näiteks võimalust osaleda üri-
tustel ja konkurssidel, reisida, uusi sõpru kohata.

Koostöö teadlastega

GLOBE programmi laiahaardeline sisu on loodud teadlaste ja hari-
dustegelaste koostöös. USAs juhivad GLOBE programmi NOAA, NASA
ja Rahvuslik Teadusfond, hoolitsedes niimoodi loodusteadusliku koo-
lihariduse kvaliteedi ja teadlaste järelkasvu eest eelkõige oma riigis.
Koostööd GLOBE koolidega planeerib ka Euroopa kosmoseagentuur
ESA, kes soovib Maa satelliitseire kontseptsioonide jõudmist kooli ta-
sandile. Loodus- ja tehnoloogiahariduse edendamine on üks osa nen-
de suurte teadus- ja arendusorganisatsioonide missioonist.

Eestis on teadusinstitutsioonide toetus peaaegu olematu, see-eest
on GLOBE programmi palju aidanud üksikud missioonitundega tead-
lased ja spetsialistid. GLOBE programmi juhtivasutuseks on olnud
TÜ keskkonnafüüsika instituut kui koordinaatori koduinstituut, kuid
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tegevusse on kaasatud palju asjatundjaid erinevatest valdkondadest.
Iga-aastaste õpetajate seminaride ja õpilaskonverentside kavas ole-
vaid taustaloenguid on pidanud Ain Kallis (Tartu Observatoorium, at-
mosfäär), Peeter Nõges ja Ingmar Ott (ZBI, hüdroloogia), Kiira Aavik-
soo (keskkonnaministeerium, maakatte kaugseire), Ülo Mander (TÜ
geograafiainstituut, mullad), Mart Kelder (Regio, GPS) jpt. Õpilasüri-
tustel on käinud keskkonnaasjadest rääkimas tuntud eksperdid And-
res Tarand, Peeter Ernits, Georg Aher jt. Peamiselt Tartu Ülikooli tead-
lastest ja doktorantidest on kujunenud GLOBE sõprade klubi, kes ju-
hendab looduse tundmaõppimist ja muud tegevust üleriigilistes õp-
pelaagrites ja ekspeditsioonidel. Palju energiat on GLOBE’le pühen-
danud Ain Vellak (TÜ botaanikaaed), Ülle Reier (TÜ botaanika ja öko-
loogia instituut), Anu Reinart (TTÜ Meresüsteemide Instituut), Imbi
Henno (REKK), Sirje Aher (EMIEco), Olle Hints (TTÜ geoloogiainsti-
tuut), samuti Aare Luts, Toomas Plank, Veljo Kimmel, Urmas Hõrrak,
Marko Vana jt TÜ füüsikaosakonnast.

Õpilasuurimused

GLOBE programm on jõudumööda püüdnud ergutada õpilaste uuri-
mistegevust, kutsudes neid osa võtma üleriigilistest õpilasuurimus-
te konkurssidest ja konverentsidest. Seda protsessi on toetanud hari-
dusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning koo-
lid (Rõngu Keskkool, Paide Gümnaasium, Viljandi C. R. Jakobsoni
Gümnaasium), kes võtsid enda kanda õpilaste keskkonnakonverent-
side korraldamise. Keskkonnakonverentsid annavad lastele võima-
luse oma töötulemuste näitamiseks ja arendavad esinemiskultuu-
ri. Oleme saavutanud selle, et õpilaskonverentside ettekanded on
reeglina kaunilt kujundatud PowerPoint esitlused, mis lühidalt ja
selgelt võtavad kokku uurimuse käigu ja tulemused. Konverentsi-
de ettekanded on kättesaadavad Internetis Eesti GLOBE kodulehel
http://ael.physic.ut.ee/globe, parimad uurimused on publitseeritud
eesti- ja ingliskeelses raamatus „Rahvusvahelised õpilaste keskkon-
naprojektid Eestis“ (Tallinn 2001, Haridusministeerium). Uurimistöö-
de juhendamine on peamiselt õpetajate kanda. Ehkki GLOBE koo-
lides leidub väga tugevaid juhendajaid, kelle õpilaste tööd on jõud-
nud rahvusvahelistele konkurssidele (Mare Tina ja Arvet Silk Rõngu
Keskkoolist, Mart Kuurme Tallinna Reaalkoolist), on uurimusi esitava-
te koolide arv suhteliselt väike ning ikka osutuvad parimateks samade
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õpetajate juhendatud tööd. Õpetajad ei ole tihti suutelised haarama
GLOBE mitmekesist temaatikat ning eriti gümnaasiumiõpilaste ju-
hendamisel oleks hädavajalik kaasata ka eriteadlasi ja asjatundjaid.
Kuna koolipõlves tehtud uurimuse kaudu saadakse suhu teaduse te-
gemise maitse, näen õpilasuurimuste ergutamises üht peamist tead-
laste järelkasvu tekitamise viisi. Teadus omalt poolt (näiteks Eesti Tea-
duste Akadeemia) peaks siin astuma sammu koolile lähemale ning
kasvõi taastama kunagise Õpilaste Teadusliku Ühingu raames toimi-
nud individuaalse juhendamise süsteemi. Ehkki mõned teadlased ai-
tavad ka praegu õpilasuurimusi juhendada, on see ajendatud pigem
tuttava palvest ja üksikteadlase missioonitundest ja ei ole teaduse-
poolne süsteemne järelkasvu arendamine. Suurt puudust tunnevad
õpilasuurimuste juhendajad ja tegijad ka eestikeelsetest publikatsioo-
nidest, mille lugemine ja viitamine on hädavajalik nii uurimisteema
laiemaks mõistmiseks kui ka töö korrektseks vormistamiseks. Selleski
vallas peaks eesti teadus rohkem pakkuma. Näiteks võiks Eesti Tea-
dusfond kaaluda sihtotstarbeliste grantide eraldamist eestikeelsete,
laiemale publikule mõeldud teaduslehekülgede loomiseks Internetis.

Tiigrihüpe ja e-õppe edendamine

Üsna suur osa GLOBE programmi edust Eestis on seotud Tiigrihüp-
pe programmiga, mis eriti aastatel 1997 – 2001 märgatavalt kiirendas
infotehnoloogia juurdumist koolihariduses ja lõi positiivse atmosfää-
ri ka GLOBE ettevõtmistele. Keskkonnamõõtmiste kõrval on suur osa
GLOBE tegevusest seotud Interneti ja arvutitega. Proovikiviks nii õpe-
tajatele kui õpilastele on pidev mõõtmistulemuste saatmine GLOBE
Interneti andmebaasi. See on palju keerulisem lihtsast Internetis sur-
famisest, nõudes keeleoskust, täpsust ja mitmekülgseid teadmisi Maa
geograafiast, ajavöönditest ja rahvusvahelise suhtlemise tavadest.

Lisaks pakub GLOBE võimaluse interaktiivseks tööks ja õppimiseks
oma Interneti veebilehe vahendusel. Võimalik on vastavalt tellimuse-
le tekitada andmetabeleid, kaarte ja graafikuid iseenda või teiste GLO-
BE koolide keskkonnaandmetest. Veebilehelt saab tellida ka NASA ja
NOAA kaarte ning muid materjale Maa looduse ja keskkonna kohta.
GLOBE keskkonnamaterjalide kasutamiseks on organiseeritud koo-
litusseminarid nii õpilastele kui õpetajatele. Paljud õpilasuurimused
on valminud just GLOBE andmetele toetudes, õpetajad püüavad neid
kasutada aineõppes. Viimase lihtsustamiseks on loodud paralleelne,
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TTÜ Geoloogiainstituudi serveris paiknev Eesti GLOBE andmebaas
(http://ael.physic.ut.ee/globe/), mis sisaldab kontrollitud andmeid ja on
varustatud eestikeelsete kommentaaridega.

Interneti haridusliku kasutamise pinnalt sai alguse rahvusvaheli-
ne koostöö Euroopa GLOBE õpetajate vahel. 2001. aastal algatasid
kuue Euroopa riigi (Eesti, Hollandi, Inglismaa, Norra, Poola ja Tšeh-
hi) GLOBE koordinaatorid koostööprojekti e-õppe edendamiseks loo-
dusainetes ja keskkonnakasvatuses, mis läbis konkursisõela ja sai Soc-
rates/Minerva programmi raames Euroopa Komisjoni rahalise toetu-
se. Projekti e-LSEE (e-Learning in Science and Environmental Educa-
tion) koordineerib Tartu Ülikool, kes selle projekti kaudu sattus es-
makordselt Euroopa Liidu projektikoordinaatori rolli. e-LSEE toetub
kuue riigi pilootkoolidele ja õpetajatele, kes ühiselt loovad õppema-
terjale loodusteaduslike ainete ainekavapõhiseks õppimiseks interak-
tiivses keskkonnas GLOBE veebilehele tuginedes. Esimesed materja-
lid on väljas projekti kodulehel http://ael.physic.ut.ee/elsee/, ees seisab
analüüsi ja testimisprotsess, mille käigus katsetatakse erinevaid õpe-
tamismetoodikaid ja materjalide kõlblikkust tavakoolis. Valmis õppe-
materjalid saavad olema Internetis kättesaadavad kuues keeles ja neid
esitletakse 2003. a oktoobris Tartus toimuval rahvusvahelisel e-õppe
konverentsil.

Rahvusvaheline suhtlus

GLOBE programmis osalemine pakub palju suhtlemisvõimalusi nii
koolide kui ka inimeste tasandil. Kõige aktiivsem on suhe Norra kooli-
dega, mis sai alguse SAS & CocaCola Keskkonnafondilt saadud grandi
toel. Norra ja Eesti koolide õpetajate ja direktorite esimesest kohtu-
misest 2000. a septembris Sagadis on välja kasvanud partnerkoolide
ühised keskkonnaprojektid ning vastastikused külaskäigud. Ühispro-
jekte tehakse ka Soome ja Läti koolidega, need on alguse saanud isik-
likest kohtumistest regionaalsetel kokkutulekutel. Aastatel 2001 – 2002
toetas USA valitsus GLOBE koostööd Põhja- ja Balti regioonis ja nii õn-
nestus meil 2001. a korraldada rahvusvaheline GLOBE ekspeditsioon
Käärikul ning osa võtta Norra GLOBE koolide 2002. a korraldatud kok-
kutulekust Skandinaavia mäestikus Vangis. Rahvusvahelistele üritus-
tele pääsemise võimalus suudab õpilasi kõige rohkem motiveerida.

Edukas kaasalöömine programmis on kindlasti suurendanud Eesti
tuntust maailmas, sest GLOBE võrgustiku kaudu levivad tihti sõnumid
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Eestist (seni positiivsed) koolide ja haridustegelasteni sajas maailma
riigis.

Ummikseis 2002
Vaatamata kuus aastat kestnud aktiivsele ja tegijate arvates üsna tu-
lemuslikule tegevusele on GLOBE programm Eestis aastal 2002 um-
mikseisus. Ametkondlike ebakõlade tõttu vähendati eelarvet sel aastal
kaks korda. Haridusministeerium ei soovi GLOBE programmi seosta-
da ainekavapõhise haridusega, vaid näeb temas eelkõige õpilaste va-
ba aja veetmise vormi ja kavatseb programmi suunata Noorsootöö
Keskuse juhtimise alla. Vastava signaali saanud Tiigrihüppe Sihtasu-
tuse Nõukogu loobus seetõttu GLOBE igapäevategevuse, sealhulgas
programmi juhtimise, mõõtevahendite ja õpilasürituste, finantseeri-
misest. Haridusministeerium soovib, et GLOBE koolid ise hoolitsek-
sid edaspidi mõõtevahendite hankimise ja uuendamise eest. Selline
seisukoht on eelkõige ebaratsionaalne, sest Eestis praktiliselt puudub
teaduslike mõõteriistade müügivõrk ja üksikriistade tellimine välisfir-
madelt on tunduvalt kulukam kui nende tsentraliseeritud muretsemi-
ne. Just mõõteriistade puudumine võib programmi tegevusele saatus-
likuks saada, ehkki koolid ja õpetajad on valdavalt entusiastlikud ja ta-
haksid jätkata nii keskkonnamõõtmisi kui arenduslikku tegevust. Het-
kel igatahes puudub selge nägemus GLOBE programmi tulevikuvõi-
malustest Eestis.

Optimistina loodan, et külvatud seeme hakkab idanema ka mõ-
nes muus vormis ning et uued kontseptsioonid ja õppimismeetodid
jõuavad ainekavapõhisesse loodusharidusse. Lootus toetub GLOBE
kaudu omandatud teadmisele, et meie koolides leidub palju pühen-
dunud, entusiastlikke, tarku ja arenemisalteid õpetajaid ja koolijuhte.
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LUMMAVAD NANORINGID
Arvi Freiberg (TÜ FI)

Purpurbakterite valgustkoguvad antennivalgud moodustavad foto-
sünteetilises membraanis kauneid ringe. Mööda umbes 10 nm lä-
bimõõduga ringjoont on organiseerunud ka fotosünteesiprotsessis
aktiivsed bakterklorofülli ja karotenoidi molekulid. Geneetilise ette-
määratuse tõttu on nende valkudega mittekovalentselt seotud pig-
mendimolekulide arv erinevates ringides täpselt ühesugune. Justkui
oleks loodus füüsikutele unikaalse mudelobjekti näol kingituse tei-
nud. Käesolevas ettekandes kirjeldatakse molekulaarsete nanoringi-
de kollektiivergastusi ja nende spektroskoopilisi omadusi. Märksõna-
de tasemel tuleb juttu Frenkeli eksitonidest, polaronidest ja autolo-
kaliseeruvatest eksitonidest. Mudelarvutuste tasemel käsitletakse vas-
tavate elementaarergastuste kvantseisundeid energeetiliselt korrasta-
mata süsteemides. Ettekande teises osas võrreldakse mudeleid katse-
tulemustega. Sedastatakse eksitonide autolokalisatsioon purpurbak-
terite nn LH2 antennikompleksis, mis toimib mitte ainult madalatel,
vaid ka füsioloogilistel temperatuuridel. Katselise kinnituse leiab mu-
delarvutustest ennustatud autolokaliseerunud eksitoni sõltuvus er-
gastuse toimel tekkiva vaba eksitoni kineetilisest energiast. Saadud
uus teave täpsustab valgusergastuste levi ja haarde mehhanisme fo-
tosünteesis.

BLOCH OSCILLATING TRANSISTOR
Pertti Hakonen (HUT)

Quantum dynamics of a Josephson junction can be utilized to con-
struct low-noise transistor-like amplifiers, Bloch Oscillating Transis-
tors (BOT), that have high input impedance Zin

∼= 500 kΩ, current
gain β ∼= 30, power gain η ∼= 5, and noise temperature TN

∼= 0, 5 K. The
operating principle of a BOT is based on the fact that Zener tunnel-
ing up to a higher band will lead to blockade of Cooper-pair tunnel-
ing (Bloch oscillation) in a suitably biased Josephson junction. Bloch
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oscillation is resumed only after the junction has relaxed to the low-
est band by quasiparticle tunneling. Thus, a small quasiparticle con-
trol current is able to control a much larger supercurrent component.
These devices provide novel quantum-electronic building blocks that
will be useful in low-noise, intermediate-impedance-level circuit ap-
plications at low temperatures. The experimental realization of BOTs
and the first experimental results obtained on them will be discussed
[1].

1. Work done in collaboration with J. Delahaye, J. Hassel, R. Lindell,
M. Sillanpää, M. Paalanen, and H. Seppä.

ABSOLUUTNE MEETOD MUSTA KEHA KIIRGUSTEMPERATUURI
MÕÕTMISEKS

Erkki Ikonena, Leena Uusipaikkab, Petri Kärhäa, Thua Weckströmb,
Tomasz Jankowskia, Mart Noormaa (aHUT, bMIKES)

Rahvusvaheline temperatuuriskaala ITS90 järgi on kiirgustempera-
tuurid üle hõbeda sulamispunkti 961,78◦C defineeritud Plancki sea-
duse ja teatud kinnispunktidega. Skaala realiseerimiseks kasutatak-
se optilist püromeetrit, mis mõõdab musta keha kiirgusspektrit kind-
lal lainepikkusel (tavaliselt 650 nm) ja on kalibreeritud tuntud kin-
nispunktide spektri abil. Selline suhteline meetod on olnud tradit-
siooniliselt täpseim viis kiirgustemperatuuri mõõtmiseks. Viimas-
tel aastatel on optiliste suuruste etalonide areng jõudnud taseme-
le, mis võimaldab mõõta spektraalset kiirgustihedust nähtavas ja
lähi-infrapunases spektripiirkonnas suhtelise täpsusega alla 0,1%.
See omakorda võimaldab mõõta musta keha kiirgustemperatuuri
absoluutsel meetodil nii, et täpsus on võrreldav ITS90-l põhineva
suhtelise meetodiga. Absoluutse meetodi strateegiline tähtsus seis-
neb võimaluses vabastada kiirgustemperatuuri skaala kinnispunkti-
de defineeritud väärtustest ja siduda see optiliste mõõtmiste kau-
du elektriliste ühikutega. Käesolevas töös esitatakse Soome rahvus-
liku kiirgustemperatuuri skaala ja spektraalse kiirgustiheduse skaa-
la võrdlusmõõtmise tulemused vahemikus 965◦C kuni 1350◦C. Mus-
ta keha spektraalse kiirgustiheduse absoluutseks mõõtmiseks kasu-
tati filterradiomeetrit lainepikkustel 700 nm, 800 nm ja 900 nm.
Filterradiomeetri komponendid kalibreeriti nii traditsioonilisel mo-
nokromaatoril põhineval meetodil kui ka uudsel laserskaneerimis-
meetodil. Võrdlusmõõtmise tulemusena ilmnes süstemaatiline viga
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Soome rahvusliku kiirgustemperatuuri skaalas, mille kõrvaldamisel
olid traditsiooniline ja absoluutne meetod täpsuse piires kooskõ-
las.

KUIDAS MÕÕTA HAPNIKKU? FÜÜSIKA JA UUSIM TEHNOLOOGIA
Raivo Jaaniso (TÜ FI)

Hapnik on meie planeedil kõige levinumaks elemendiks. Molekulaar-
ne hapnik omab keskset tähtsust eluprotsessides Maal ja osaleb (pa-
raku) üha suureneval hulgal energiatootmises. Hapnik ning eriti tasa-
kaal selle kulutamise ja (taas)tootmise vahel on üha olulisem globaal-
selt [1]. Seetõttu on vajalik ja paratamatu osata hapnikku mõõta ning
omada vahendeid hapniku mõõtmiseks erinevates keskkondades ja
tingimustes (õhus, vees, elusorganismides, tootmisprotsessides, me-
ditsiinis); globaalsel tasemel – võrgustikes ja lõimes teiste keskkonna-
andmetega.

Käesolev ettekanne käsitleb esiteks molekulaarse hapniku mõõt-
mise põhiprintsiipe lähtudes O2 molekuli omadustest ja selle vas-
tasmõjust mõõtuvõtva aine ja/või seadmega. Teiseks antakse ülevaa-
de üldkasutatavatest hapnikuanduritest, nende eelistest ja puudus-
test. Levinumad hapnikumõõturid põhinevad nn Clarki rakul, milles
hapnik redutseeritakse anduri katoodil ja registreeritakse ioonvoolu.
Elektrijuhtivust mõõdavad ka pooljuht-andurid, mis üldiselt vajavad
normaalseks tööks (piisavaks juhtivuse tagamiseks) kuumutamist.

Teisalt on ammu teada, et O2 on paramagneetiline molekul, mida
võib tuvastada mõõtes selle magnetvälja. Sisuliselt sama O2 omadus
on aluseks ka kõrgtundlikule optilisele mõõtemeetodile, mille korral
registreeritakse orgaaniliste molekulide O2 poolt kustutatud luminest-
sentskiirgust [2]. Ettekande kolmas osa ongi pühendatud Eesti Tehno-
loogiaagentuuri ja AS Treng poolt toetatud projektile, mille eesmärgiks
oli uudse kiudoptilise hapnikuanduri prototüübi loomine. Läbimurret
vastavas tehnoloogias on seni takistanud oluliselt suurem maksumus
ja/või võimsustarve (ning samas mitte suurem materjalide stabiilsus),
võrreldes elektrokeemiliste anduritega.

1. Rahvusvahelise regionaalse koordinatsiooninõupidamise „Hap-
nik ja keskkond“ materjalid, Maailma Hapniku Fond, Tallinn,
2002

2. I. Bergman, Nature, 218, 396, 1968
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METEOROLOOGILISTE PARAMEETRITE TRENDID JA NENDE
SEOSED ÕHUVOOLUGA VABAS ATMOSFÄÄRIS

Sirje Keevallik (TTÜ MSI)

Nagu üldiselt teada, ei toimu globaalne soojenemine (kui ta üldse toi-
mub) ajas ja ruumis ühtlaselt. Eestis on täheldatud märgatavat kesk-
mise temperatuuri tõusu hilistalvel ja varakevadel. Samal ajal on kas-
vanud madalpilvede hulk ja lühenenud lumikatte kestus. Käesolev
uurimus võeti ette selgitamaks, kas trende esineb ka teistes meteo-
roloogilistes ja aeroloogilistes parameetrites ja kui, siis kuidas nad on
omavahel seotud. Andmestik koosnes kahest osast. Tiirikoja meteoro-
loogiajaama andmete põhjal arvutati ööpäeva keskmine temperatuur,
sademete ööpäevasumma, kuu keskmine madalpilvede hulk ja lumi-
kattega päevade arv kuus. Tallinna aeroloogiajaamas teostatud aero-
loogiliste sondeerimise andmetest valiti tuule kiirus ja suund kahel
kõrgusel – 850 hPa ja 500 hPa isobaarpindadel. Tuule suuna ja kiiru-
se andmetest arvutati tuulevektori komponendid: u – tsonaalne, posi-
tiivne suund itta, ja v – meridionaalne, positiivne suund põhja. Selgus,
et vaatluse all olnud ajavahemikul (1955–1995) on hilistalvine ja vara-
kevadine ilm oluliselt muutunud. Veebruaris on lumikattega päevade
arv kahanenud ja tsonaalne õhuvool vabas atmosfääris intensiivistu-
nud.

Korrelatsioonianalüüs näitab, et nende parameetrite vahel esineb
oluline seos, mistõttu läänevoolu intensiivistumine võib olla lumikat-
te vähenemise põhjuseks. Märtsis on tõusnud temperatuur, kasvanud
sademete ning madalpilvede hulk ning kahanenud lumikate. Samal
ajal on kasvanud ka tuule kiirus 850 ja 500 hPa isobaarpinnal ning
tuulevektorid ise on pöördunud lääneloodest või loodest edelasse või
lääneedelasse. Järelikult võib ka märtsikuu ilmamuutuste põhjusi ot-
sida muutustest atmosfääri tsirkulatsioonis. Teistel kuudel esineb olu-
lisi trende meteoroloogilistes parameetrites vähe ja neid ei saa seleta-
da muutustega atmosfääri suuremõõtmelises tsirkulatsioonis.

KLAASID – TEEL ÜHENDTEOORIA POOLE
Jaak Kikasa, Vladimir Hižnjakova,b, Artur Suisalub, Arlentin

Laisaarb, Anatoli Kuznetsovb (aTÜ FO, bTÜ FI)

Kuigi inimkond tunneb klaasi kui materjali juba aastatuhandeid, on
klaaside füüsika üsna noor teadus. Tema alguseks võib lugeda klaaside
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anomaalsete (võrreldes kristallidega) madalatemperatuursete termo-
dünaamiliste omaduste avastamist 1970-ndate aastate alguses [1].
Üldiseimaks teoreetiliseks mudeliks klaaside taoliste eriomaduste kir-
jeldamisel on nn pehme anharmoonilise potentsiaali (PAP) (soft an-
harmonic potential) mudel [2, 3], kus „anomaalseid“ vabadusastmeid
iseloomustab potentsiaalse energia avaldis

U(x) = U0[ηx2 + ξx3 + x4] ,

milles sisalduvad parameetrid η ja ξ alluvad teatud statistilisele jao-
tusele. PAP mudel hõlmab nii nn kahenivoolisi süsteeme (KNS) (two-
level systems) kui ka pehmeid lokaliseeritud (võnke)moode (PLM)
(soft localized modes). Kui KNS-id määravad klaaside omadusi tem-
peratuuridel < 2 . . . 4 K, siis PLM-id on aktuaalsed temperatuuri-
del 4 . . . 20 K, tekitades näiteks nn bosonpiigi (boson peak) valguse
Raman-hajumise spektris.

Tuginedes spektraalsälkamise eksperimentidele polümeerklaasis
oleme PAP mudelit üldistanud selgitamaks efekte, mis ilmnevad kõr-
getel hüdrostaatilistel rõhkudel (piirkonnas 1–10 kbar). Selleks oleme
(i) rõhu mõju kirjeldanud lineaarse lisaliikme abil ülaltoodud aval-
dises ja (ii) loobunud eeldusest, et anharmooniliste potentsiaalide
asümmeetriat määrava parameetri ξ jaotusfunktsioon omab maksi-
mumi täpselt kohal ξ = 0. On märkimisväärne, et sama mudeli raames
õnnestub seletada kahte põhimõtteliselt erinevat tüüpi sälkamiseks-
perimente: isotermilisi (sälkamine ja mõõtmine samal temperatuuril)
[4, 5] ja tsüklilisi (mõõdetakse sälgu laienemist pärast termotsükleeri-
mist) [6]. Rõhu mõjul tekkivate efektide füüsikalised põhjused peitu-
vad esimesel juhul PLM-ide eelistatud transformeerumises KNS-ideks
ja teisel juhul peaaegu sümmeetriliste KNS-ide arvu kahanemises rõ-
hu all.

Kuigi PAP mudel on olnud edukas paljude katsetulemuste tõl-
gendamisel, on ta oma loomult siiski fenomenoloogiline ja sellise-
na võrreldav näiteks Einsteini mudeliga kristallide soojusmahtuvu-
se kirjeldamisel. Seega on mõistetavad püüded üldisema strukturaal-
dünaamilise teooria poole, mis põhjendaks PAP mudelis postulee-
ritud omadusi, eeskätt parameetrite η ja ξ jaotust, ja mille raames
oleks käsitletav ka klaaside füüsika teine põhiprobleem – vedelik–
klaas üleminek. Ettekandes tutvustatakse mõningaid taolisi katse-
tusi ja eksperimenditulemusi, mis vastavaid ideid toetada võiksid.
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Ka meie ülalkirjeldatud tulemusi võib käsitleda sammuna selles si-
his, kuna nad seovad varem suvaliselt määratletud koordinaadi x
kasvamise/kahanemise suuna süsteemi kui terviku ruumala kasva-
mise/kahanemisega.

1. R. C. Zeller and R. O. Pohl, Phys. Rev. B 4 (1971) 2029
2. V. G. Karpov et al., Sov. Phys. JETP 57 (1983) 439
3. D. A. Parshin, Phys. Solid State 36 (1994) 991
4. A. Ellervee et al., Chem. Phys. Lett. 176 (1991) 472
5. V. Hizhnyakov et al., Phys. Rev. B 62 (2000) 11 296
6. J. Takahashi et al., Phys. Rev. B (submitted)

GLOBE PROGRAMM TOETAMAS UUENDUSLIKKUST
LOODUSTEADUSLIKUS KOOLIHARIDUSES

Ülle Kikas (TÜ)

Ettekanne võtab kokku rahvusvahelise haridus- ja teadusprogrammi
GLOBE kuueaastase tegevuse Eestis ning käsitleb mõningaid loodus-
hariduse innovatsiooni (sealhulgas e-õppe) ning koolihariduse ja tea-
duse vahekorra probleeme.

TSEESIUMI 3D RÖNTGENERGASTUSTE LAGUNEMINE JA
RÖNTGENNEELDUMISSPEKTRID TSEESIUMISOOLADES

Kuno Koosera, Arvo Kikasa, Rein Ruusa, Ergo Nõmmistea, Agu
Saara, Indrek Martinsonb (aTÜ FI, bLundi Ülikool)

Tugevalt lokaliseeritud 4f elektronid mängivad olulist rolli lantaniidi-
de ühendite füüsikaliste ja keemiliste omaduste formeerumisel. On
teada ka, et 4f elektron võib lokaliseeruda (kollapseeruda) isegi nen-
de aatomite (nt baariumi) süvaelektronkihtide ergastustel, kus aato-
mi põhiolekus 4f elektron on delokaliseerunud. Esitatud töös uuritak-
se baariumile perioodilisuse süsteemis eelneva tseesiumi 4f seisun-
dite olemust ja mõju röntgenneeldumisele tseesiumisoolades (CsF,
CsCl, CBr, CsI), kasutades selleks resonantsergastusega tekitatud Cs
3d ergastuste laguspektreid. Tseesiumi 3d neeldumisspekter tseesiu-
misoolades on valdavalt atomaarse päritoluga ning mitmed argumen-
did (juhtivustsooni põhja asukoht, M5 neeldumispiigi asümmeetria)
viitavad sellele, et neeldumisspekter moodustub üleminekutest delo-
kaliseeritud, f sümmeetriaga kontiinuumi seisunditesse. Teiselt poolt
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näitavad esitatavad resonantsed elektronspektrid lokaliseeritud sei-
sunditele omaseid iseärasusi nagu „vaatlejastruktuuride“ ilmnemine
Auger’ lagunemise lõppseisundites ja fotoelektronjoonte võimendu-
mine koos otsese fotoionisatsiooni ja ergastatud elektroni rekombi-
natsiooniprotsesside interferentsile iseloomuliku ergastusspektri ku-
juga. Need lokaliseeritud ergastustele omased nähtused laguspektri-
tes näitavad, et tseesiumi 3d äärelähedaste ergastuste puhul omab f
sümmeetriaga fotoelektron ühiseid jooni lokaliseeritud 4f seisundi-
tega. Neeldumispektrite ja ergastuste laguspektrite võrdlus erineva-
tes tseesiumi soolades näitab, et tseesiumi iooni lähiümbrus mõjutab
oluliselt f sümmeetriaga juhtivustsooni seisundeid ja nende kaudu ka
neeldumisspektrite kuju.

EKSPERIMENTAALSE MATERJALITEADUSE JA TEHNOLOOGIA
ÜLESANNETEST MAHTUVUSLIKE

MIKROELEKTROONIKASEADMETE ARENGUL
Kaupo Kukli (TÜ FKEF)

Komplementaarsetes metall-oksiid-pooljuhtlülitustes on käesoleval
ajal jõutud väljatransistori karakteristliku mõõduni – neelu ja lätte va-
helise kanali pikkuseni – 100 nm. Kanali ja paisu vahelise dielektrik-
kihi, transistori „südame“, füüsikaline paksus on kahanenud samal
ajal mõne nanomeetrini, säilitamaks vajalikku mahtuvust, samal ajal
kui kondensaatori lateraalmõõtmed kahanevad. Dielektrikuna kasu-
tatakse veel traditsioonilist SiO2 või ka oksünitriidi SiON. Nende ma-
terjalide dielektrilised läbitavused on suhteliselt madalad (3,9 – 5,0) ja
edasine seadmete miniaturiseerimisega kaasnev ja vajalik kihi pak-
suse kahanemine alla 1 nm põhjustab tunnelvoolu drastilise kasvu,
mis välistab laengu kogumise kondensaatorile. Seega otsitakse maa-
ilmas (firmades, ülikoolides) intensiivselt uusi, ränialusel stabiilseid
kõrge dielektrilise konstandiga materjale, mis lubaksid kasutada füü-
siliselt paksemaid dielektrikkihte ilma kadudeta mahtuvuses. Kuna te-
gemist on sellegipoolest väga õhukeste kihtidega, mis peavad samas
olema ühtlase ja kõrge kvaliteediga kogu ränialuse ulatuses, on ak-
tuaalseks muutunud aatomkihtsadestamise juurutamine elektrooni-
katööstuses. Ränioksiidipõhine dielektrikkiht loodetakse mõne aas-
ta pärast reaalselt asendada hafniumi- või tsirkooniumoksiidipõhise
dielektrikuga.
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Ettekandes vaadeldakse Tartu Ülikoolis aatomkihtsadestatud ZrO2

ja HfO2 tahkiskihtide baasil konstrueeritud MOS struktuuride dielekt-
rilisi omadusi. Vaadatakse, kuidas täiendavad teineteist Tartus ja Hel-
singi Ülikoolis (väljapaistev teaduskeskus aatomkihtsadestuse alal) lä-
biviidavad interdistsiplinaarsed uuringud. Lühidalt iseloomustatakse
Tartus läbiviidava uurimistöö eripära maailmas aatomkihtsadestuse-
ga ja CMOS dielektrikute uuringutega tegelevate rühmade taustal.

Jälgitakse materjalide omaduste sõltuvust sadestusprotsessi para-
meetritest ja kristallstruktuuri ning elektriliste mõõtmiste tulemus-
te vahelist korrelatsiooni. Dielektriku iseloomustamisel kasutatak-
se mahtuvus-pinge kõveraid, samuti vool-pinge kõveraid ja ka mõ-
ningaid teisi maailmas CMOS dielektrikute evalveerimisel kasutata-
vaid karakteristikuid, selliseid nagu ekvivalentne dielektrikoksiidi pak-
sus.

Püütakse anda vastust küsimusele, kas on juba võimalik samaaeg-
selt optimiseerida ja suhestada tahkiskihi kasvutingimused, kasvatus-
protsessi parameetreid (temperatuur, lähteainete ekspositsiooniajad),
kihi parendatud dielektrilised karakteristikud ning kihi kasvumehha-
nismid. Samas tuleks määratleda dielektriku kasvatamiseks sobivaim
lähteainete kombinatsioon. Vaadeldakse Tartu Ülikoolis metallide ok-
siidide kasvatamiseks kasutatud lähteainete kombinatsioone HfCl4 ja
H2O, HfI4 ja O2, ZrCl4 ja H2O. Võrdlusmaterjalina refereeritakse siia-
ni Helsingi Ülikooli keemiaosakonnas katsetatud alküülamiidipõhist
HfO2 aatomkihtsadestust ning analoogilisi haliidipõhiseid protsesse.

SÜSTEMAATILINE MUUTUS OPTILISES RADIOMEETRIAS
KASUTATAVATE TÄPISAVADE PINDALAS

Mart Noorma, Petri Kärhä, Erkki Ikonen (HUT)

Mitmetes radiomeetrilistes ja fotomeetrilistes mõõtmiseks kasutatak-
se täpseima tööetalonina filterradiomeetreid, mis koosnevad ühest
või mitmest fotodioodist, ribaläbilaskvusfiltrist ja täpisavast. Tradit-
siooniliselt on filtrite spektraalse läbilaskvuse ajalist muutust peetud
filterradiomeetrite suurimaks määramatuse komponendiks ja täpisa-
va pindala ajaliselt peaaegu muutumatuks. Viimase viie aasta jook-
sul Helsingi Tehnikaülikooli metroloogialaboris läbiviidud kalibree-
rimiste seeriad näitavad aga süstemaatilist täpisavade raadiuse vä-
henemist suurusjärgus 0,5 mikromeetrit aastas. Mõõdetud avad olid
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diameetriga 3 mm kuni 8 mm ja valmistatud anodiseeritud alumiiniu-
mist. Vastav keskmine pindala muutus traditsioonilise kalibreerimis-
intervalli (4 aastat) jooksul 3 mm ava korral oli -0,27%, mis on umbes
kümme korda suurem senini kasutatud standardtäpsusest 0,02%. Tä-
pisava pindala mõõtmisel kasutati uudset optilist laserskaneerimis-
meetodit HeNe laseriga lainepikkusel 633 nm. Lisaks viidi läbi võrdlus-
mõõtmised teistsuguse optilise meetodiga Soome metroloogia kesk-
asutuses MIKES. Erinevad mõõtmised olid heas kooskõlas ja kinni-
tasid süstemaatilist pindala vähenemist. Avade raadiuse vähenemise
põhjusteks võivad olla alumiiniumoksiidi kihi jätkuv kasvamine või
anodiseerimisel kasutatud värvaine difusioon oksiidikihi pinnale.

NEUTRIINOFÜÜSIKUD DAVIS JA KOSHIBA ON NOBELI
LAUREAADID

Laur Palgi (TÜ FI)

2002. aasta Nobeli füüsikapreemia jagus kolme laureaadi vahel, kellest
Raymond Davis ja Masatoshi Koshiba pälvisid selle neutriino-alaste
tööde eest. See on kolmas kord, kui neutriinofüüsika-alane uurimis-
töö on viinud Nobeli preemiani. Davis pani aluse päikeseneutriinode
detekteerimisele, mis viis päikeseneutriino mõistatuseni ja ajendas
uute detektorite ehitamist. Kamiokande detektorite konstrueerimisel
ja ehitamisel oli juhtivas rollis Koshiba.

Davis sai PhD füüsikalise keemia alal Yale’i ülikoolis 1942. aastal.
1948. aastast kuni erruminekuni 1984. a oli tema töökohaks Brook-
haven National Laboratory (BNL). Vastloodud BNLi teaduril oli siis
suur vabadus iseseisva uurimisprogrammi valikul. Davisel oli õnne ja
oidu valida selleks neutriinoeksperimendid, kus leidis rakendust te-
ma radiokeemia-alane ettevalmistus. Savannah River reaktoril kasutas
Davis esmakordselt Pontecorvo Cl-Ar radiokeemilise neutriinodetek-
tori ideed. Selgus, et Cl-Ar detektor reaktori antineutriinosid ei regist-
reeri. Järgnes töö Cl-Ar päikeseneutriinode detektorite alal, kuni aas-
tal 1970 hakkas tööle Homestake’i detektor. Seda võib lugeda neutrii-
noastronoomia alguseks. Homestake’i detektor on töös tänaseni, kus-
juures mõõdetud päikeseneutriinode voog on ligemale 3 korda teoree-
tilisest väiksem.

Koshiba teeneks on Kamiokande detektorite ehitamine. Detekto-
rites töötav aine on vesi, milles registreeritakse neutriino ja elektroni
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elastset põrget Tšerenkovi kiirguse kaudu. Päikese- ja atmosfäärineut-
riinode mõõtmine algas 1986. a ning viidi täppismõõtmise tasemele
1996. a, mil hakkas tööle Super-Kamiokande. Atmosfäärineutriinode
uurimisel selgus, et vähemalt ühel neutriinol on mass. Töö Super-
Kamiokandel jätkub.

EESTI JA NAABERMAADE METSAD VIIMASEL AASTAKÜMNEL
SATELLIITPILTIDELT MÕÕDETUNA

Urmas Peterson (TO)

Euroopa riikides pööratakse praegu ühendatud jõul suurt tähelepa-
nu mandri metsade kaardistamisele. Metsade ja mittemetsade olulise
eristustunnusena arvestatakse puude võrastiku liitust. Võrastiku lii-
tust, mis on metsade eristustunnus nii Eestis kui ka Kesk- ja Lääne-
Euroopa riikides, korralisel metsatakseerimisel tavaliselt ei mõõdeta.
Põhja-Euroopa ala talvine lumikattega satelliitpilt või aerofoto on pea-
aegu valmis metsade kaart. Okaspuud ja lumepinnale tumedaid var-
je heitvad lehtpuude võrad võimendavad metsade ja lagedate alade
heleduse erinevuse suuremaks kui mistahes muude objektide paaride
vahel mistahes muul aastaajal.

Eesti ja temaga piirnevate Läti ning Venemaa Pihkva kuberman-
gu ja Leningradi oblasti läänerajoonide metsade kaardi koostamiseks
oleme kasutanud satelliidi Landsat skanneri Thematic Mapper (TM)
numbrilisi pilte. Pildid on tehtud mitme aasta veebruari- või märtsi-
kuus alates aastast 1987. Selge taeva ja lausalise lumikattega märtsi-
kuu ilmasid, mil Landsat Eesti alast pilte teeb, on kord viie-kuue aasta
jooksul. Eesti ja lähivälismaa ala katavad seitse Landsat TM pilti, iga-
üks neist küljepikkusega 185 km maapinnal. Piltide ruumiline lahutus,
pildielemendi ehk pikseli suurus 30 meetrit maapinnal, lubab piltidest
koostada andmestikke, mille täpsus on võrreldav keskmisemõõtkava-
lise trükitud kaardiga.

Otsus, kas pildil on mets või mittemets, langetatakse iga pikseli pu-
hul lähtudes selle heleduse numbrilisest väärtusest. Klassifitseerimise
otsused on tehtud igal pildil eraldi, arvestades ka valgustustingimuste
ühetaolisust pildivälja piires. Pildi järeltöötluses on Eesti Baaskaardi
ja Läti Baaskaardi numbrilisi andmekihte kasutades kõrvaldatud need
alad, mis heleduse järgi näivad küll metsatukkadena, kuid on hoopis
asulad, põldude keskel olevad talud või teedeäärsed puuderibad.
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Satelliitpiltide aegreaga on antud hinnang metsade jaotusele Ees-
tis ja naabermaades ning võrreldud kolmes riigis viimase kümnendi
jooksul metsadesse raiutud lageraiealade ulatust.

LOKALISEERITUD LAINED LINEAARSES KESKKONNAS JA NENDE
GENEREERIMINE OPTIKAS

Kaido Reivelt, Peeter Saari (TÜ FKEF)
Viimasel kahel kümnendil on üsna aktiivselt uuritud skalaarse homo-
geense lainevõrrandi nn lokaliseeritud lahendeid. Need on (üldjuhul)
väga laia spektriga, lineaarses keskkonnas levivad laineväljad, millis-
tele on iseloomulik üksiku, minimaalselt spektri keskmisele lainepik-
kusele vastava läbimõõduga terava maksimumi olemasolu, mis (ma-
temaatilisel piirjuhul) levib ilma hajumata. Seega on tegemist laine-
väljadega, mis võiksid füüsikaliselt parimal võimalikul viisil lähenda-
da nn „valguskuule“ lineaarses keskkonnas. Ettekandes püütakse esi-
tada lihtsalt hoomatav vastus järgmistele küsimustele: (i) missugune
on selliste laineväljade füüsikaline olemus, s.t missugustel tingimus-
tel nad tekivad ja (ii) kas ja kuidas on võimalik neid reaalses optilises
seadmes genereerida. Käsitluse aluseks on skalaarse homogeense lai-
nevõrrandi lahendite Fourier’ esitus, s.t esitus tasalainete nurkspektri
kaudu. Kajastamist leiavad ka käesoleval aastal Tartu Ülikooli Füüsika
Instituudis läbi viidud eksperimentide tulemused, kus esmakordselt
on uuritud nn fundamentaalseid lokaliseeritud laineväljasid – fookus-
laineid.

ATMOSFÄÄRI MODELLEERIMINE TÜ KESKKONNAFÜÜSIKA
INSTITUUDIS

Rein Rõõm, Aarne Männik (TÜ)
Ettekandes vaadeldakse Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna
keskkonnafüüsika instituudi tööd atmosfääri numbriliste mudelite
arendamisel. Tutvustatakse õppetöö ja teadustegevuse käigus loodud
mudeleid ja nende võimalikke rakendusi. Antakse lühike ülevaade
instituudi rollist rõhukoordinaatides kirjeldatava mittehüdrostaatili-
se atmosfääridünaamika arendamisel. Teoreetilised mudelid on alu-
seks arvutialgoritmide loomisel. Lähemalt vaadeldakse instituudi juu-
res loodud akustiliselt filtreeritud mittehüdrostaatilise mudeli raken-
dusi. Eelkõige räägitakse koostööst ilmaennustusprojektiga HIRLAM
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ja HIRLAM-i prognoosmudelile väljaarendatud adiabaatilise tuuma
mittehüdrostaatilisest laiendusest. Põgusalt tutvustatakse instituudi
plaane suure lahutusega ilmaennustuskeskkonna loomisel Eesti ilma-
teenistuse juurde. Selline keskkond peaks võimaldama kvaliteetseid
lähiaja ilmaennustusi, kuid omab tohutut tähtsust ka keskkonnamo-
nitooringu seisukohalt ning pakub väärtuslikku taustainformatsiooni
teiste teadus- ja rakendusprobleemide lahendamiseks.

LASEROPTIKA PANUSEST FÜÜSIKA FUNDAMENTAAL- JA
SAJANDI GLOBAALPROBLEEMIDE LAHENDAMISSE

Peeter Saari (TÜ laineoptika õppetool, TÜ FI)
Põhiideede tutvustamise tasemel tuleb juttu optikateaduste mõnest
viimase aja tulemusest, millel autori arvates määrav mõju alanud sa-
jandile. Muuhulgas tuleb juttu sellest, kuidas täpselt seesama optili-
ne test, mis tegi lõpu kolmveerand sajandit kestnud filosoofide sõjale
kvantmehaanika üle, teeb nüüd pealtkuulamiskindlaks kvantoptilise
sideliini; sellest, kuidas kuldsete kuuekümnendate aegne avastuste-
buum mittelineaarse optika vallas on kordumas relativistlike laserop-
tiliste efektide uurimises ja mis seisus on lasersüüdatud termotuuma-
energeetika experimentum crucis’e ettevalmistused. Terrorismivas-
taseks võitluseks pakutud optikatehnoloogiate refereeringu juurde
serveeritakse autori intrigeerivaid spekulatsioone kultuurikonfliktide
alateadlike motiivide kohta.

PIDEVA SPEKTRI LAINEFUNKTSIOONIDE JA FRANCK–CONDONI
FAKTORITE KORREKTSEST NORMEERIMISEST

Matti Selg (TÜ FI)
Franck–Condoni printsiip on osutunud väga kasulikuks abivahen-
diks mitmesuguste nähtuste analüüsil ja näitlikustamisel, mis on seo-
tud elektronsiiretega aatomsüsteemides. Lihtsa kaheaatomilise süs-
teemi jaoks on Franck–Condoni faktorid vahetult arvutatavad ning
nende normeering allub summareeglile, mis tuleneb Schrödingeri
võrrandi ühest põhiomadusest – omafunktsioonide süsteemi täie-
likkusest. Seda summareeglit, mis nn Condoni lähenduses määrab
täielikult ka intensiivsuste jaotuse optilistes spektrites, analüüsitak-
se ja illustreeritakse kaheaatomilise ksenooni molekuli näitel. Kõne-
aluse summareegli testimiseks tuleb moodustada baas lõppseisundi
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lainefunktsioonidest. See baas peab olema täielik ja ortonormeeri-
tud, mis praktikas tähendab seda, et ta peab sisaldama kõigi võnke-
nivoode normeeritud lainefunktsioone ning suurt hulka korrektselt
normeeritud pideva spektri lainefunktsioone kogu vaatlusaluse piir-
konna jaoks. Rohkete arvutusnäidete abil demonstreeritakse täielik-
ku kooskõla ülalnimetatud range summareegliga. Tutvustakse ka mõ-
ningaid konkreetseid spektroskoopilisi rakendusi, sealhulgas mude-
lit, mis võimaldab kirjeldada inertgaaside eksimeeride võnkerelaksat-
siooni dünaamikat ning arvutada ajast sõltuvaid kiirgusspektreid. See
mudel annab tervikliku käsitluse inertgaaside kahele tuntud kiirgus-
kontiinumile: nn esimene kontiinum on seotud eksimeeri kõrgema-
telt nivoodelt lähtuvate siiretega relaksatsiooni algfaasis, nn teine kon-
tiinum aga madalamate nivoode kiirgusliku lagunemisega relaksat-
siooni lõppfaasis. Sama mudel annab lihtsa tõlgenduse ka laineliste-
le struktuuridele, mis ilmnevad inertgaaside kiirgusspektrite pikalai-
nelises osas selektiivse ergastuse tagajärjel. Arvutused kinnitavad hü-
poteesi, et see kiirgus pärineb eksimeeride klassikaliste vasakpoolsete
pöördepunktide piirkonnast.

ÜHISMÕÕDUTA SÜSTEEMID LOKAALSEST VAATEPUNKTIST
Artur Suisalua, Jaak Kikasb, Arlentin Laisaara, Anatoli Kuznetsova

(aTÜ FI, bTÜ FO)

Ühismõõduta süsteemid (incommensurate systems) [1] on huvitav va-
heaste kristalliliste ja amorfsete ainete vahel: kuigi neis puudub trans-
latoorne sümmeetria, on nende struktuur sarnaselt kristallidele täp-
selt määratletav. Taolistes süsteemides moduleerub mingi füüsikali-
ne karakteristik ruumilise perioodiga, millel puudub ühismõõt baas-
võre konstandiga. Ühismõõduta süsteemides toimuvate protsesside
mõistmine on oluliseks sammuks veelgi keerukamate süsteemide kir-
jeldamise suunas osaliselt korrastatud faaside füüsikas. Ühismõõ-
duta molekulaartahkis bifenüül on üks vähestest süsteemidest, kus
ühismõõduta faas säilib väga madalatel temperatuuridel (< 1 K) [2,
3]. See annab võimaluse rakendada tema uurimiseks proovilisandi-
te optilise kõrglahutusspektroskoopia (spektraalsälkamine, üksikmo-
lekulide spektroskoopia jt) meetodeid, täiendamaks seni peamiselt
lausmeetoditega (neutron- ja Raman-hajumine, TMR jt) saadud tea-
vet. Meie varasematest spektraalsälkamise uuringutest H2-kloriiniga
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dopeeritud bifenüülis ilmnes: (a) sälkude kiire temperatuurne laiene-
mine lisandispektris, kus sälgulaiused T > 4 K juures ületavad isegi
vastavaid väärtusi klaasides; seejuures piirkonnas T < 2 K esineb nõr-
galt superlineaarne sõltuvus temperatuurist, mis on tüüpiline klaaside
jaoks [3]; (b) sälkude laienemise iseloomu muutus (superlineaarsest
lineaarseks) termotsükleerimise eksperimentides faasisiirde läbimisel
kahe ühismõõduta faasi vahel temperatuuril 17 K [4]; (c) uus sälkamis-
mehhanism (lisaks fotokeemilisele), mida tõlgendasime kui ühismõõ-
duta modulatsioonilaine vabanemist (depinning) ja taaslõksustumist
(repinning) proovilisandi molekulide fotoergastuse toimel.

Hiljuti saadud tulemused kahemõõtmelise (2D-) ergastus-
kiirgusspektroskoopia rakendamisega ja erinevate lisandite kasu-
tamisega on seda pilti oluliselt täiendanud: (a) H2- ja Zn-kloriini
spektrites on lisaks foononvabadele joontele ja foonontiibadele avas-
tatud laiad struktuuritud ribad, mis viitavad efektiivsetele relaksat-
siooniprotsessidele antud süsteemis [5]; (b) H2-kloriini 2D-spektrite
rõhusõltuvuse uurimisel sedastati siirdesageduste jaotusfunktsiooni
normaalrõhulise tripletse kuju konvergeerumine singletiks kõrgrõhu-
lises (> 180 MPa) ühismõõduga kristallifaasis [6]; (c) püreeni lisandi
fosforestsentsispektritest erinevatel temperatuuridel on detailselt
näha ühismõõduta faasides esineva spektraalse multipleti teisene-
mine singletiks bifenüüli üleminekul ühismõõduga faasi T ≥ 40 K
juures [7]. Saadud tulemused võivad olla lähtematerjaliks tahkiste
lisandispektrite teooria arendamisel ja pakkuda huvi ühismõõduta
ning teiste osakorrastusega süsteemide uurijatele.

1. R. Blinc, Phys. Rep., 79 (1981) 331
2. J. Etrillard et al., Europhys. Lett. 38 (1997) 347
3. A. Suisalu et al., Europhys. Lett. 44 (1998) 613
4. V. Zazubovich et al., Phys. Rev. B 64, (2001) 104203
5. J. Kikas et al., Low Temp. Phys., submitted
6. V. Zazubovich et al., Chem. Phys., in press
7. A. Suisalu et al., in preparation
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AINE „FÜÜSIKALINE MAAILMAPILT“ TARTU ÜLIKOOLIS ANTAVA
FÜÜSIKAHARIDUSE ALUSENA

Kalev Tarkpeaa, Henn Voolaidb, Kari Hinnovc (aTÜ FKEF, bTÜ FKMF
koolifüüsika keskus, cTartu Descartes’i Lütseum)

TÜ uued 3+2-süsteemsed õppekavad näevad ette füüsikaõppe kon-
tsentrilist struktuuri, mille aluseks on 1. semestril ca 300-le üliõpi-
lasele õpetatav aine „Füüsikaline maailmapilt“. See on uus, 21. sa-
jandi nõuetele vastav füüsikakursus, mis kuulajate varasemaid füü-
sikateadmisi eeldamata viib nad kiiresti kaasaegse füüsika põhiidee-
deni (aine ja välja erisused, absoluutkiiruse printsiip, dualismiprint-
siip, fermionide ja bosonite eristamine spinni alusel jne). Aine annab
füüsikast tervikliku ülevaate ja loob lingid järgnevate füüsikakursus-
te jaoks. Märksõnadeks on üleminek füüsika reduktsionistlikult kä-
sitlemiselt holistlikule, faktikeskselt õppelt seosekesksele, 100 aastat
vana maailmapilti tutvustavalt õppelt kaasaegse maailmapildi õpeta-
misele. Kuulajate teadvuses püütakse tekitada füüsikaliste protsessi-
de olemust peegeldavaid kujutluspilte. Matemaatiliste meetodite ra-
kendamise kohta füüsikas tuuakse vaid markantseid näiteid (diferent-
seerimine ja integreerimine, harmooniline, astme- ja eksponentfunkt-
sioon, kompleksmeetod). Käsitluse üldine matemaatiline rangus pole
eesmärgiks. Üliõpilastel on võimalik valida kolme erineva loenguvoo-
ru vahel, mille esitajad on ka käesoleva teksti autoriteks.

Ettekande sihiks on tutvustada kõnealuse aine õpetamisel sü-
gissemestril 2002 saadud kogemusi ja tagada Eesti füüsikaüld-
suse suurem osavõtt loenguprogrammide jätkuvast korrigeerimi-
sest. Viljakas kaasalöömine diskussioonis eeldab tutvumist seniste
programmide ja lisamaterjalidega aadressil http://www.physic.ut.ee/
fk/oppekavad/uued/fmp.html.

PD- JA PT-PORFÜRIINIDEGA AKTIVEERITUD POLÜMEERKILEDE
HAPNIKUTUNDLIKKUSE NING SELLE AJALISE STABIILSUSE

UURIMINE
Kristi Õigea, Tea Avarmaab, Artur Suisalub, Raivo Jaanisob (aTÜ

füüsika-keemiateaduskond, AS Treng, bTÜ FI)

Palladiumi- ja plaatinaporfüriinidele on omane tugev fosforest-
sentskiirgus, mida on võimelised kustutatama tripletse põhiolekuga
hapniku molekulid. See asjaolu võimaldab neid porfüriine kasutada
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aktivaatoritena hapnikutundlike (polümeer)materjalide valmista-
miseks [1]. Praktiliste rakenduste seisukohalt on seejuures oluline ar-
vestada materjalide vananemisega ajas, mille käigus muuhulgas vähe-
neb materjali hapnikutundlikkus ja pikeneb hapniku kontsentratsioo-
ni muutusest tingitud fosforestsentskiirguse koste. Vastavaks uurin-
guks valmistati erinevate tetrafenüülporfüriini derivaatidega legee-
ritud polümetüül-metakrülaadist kiled ning vanandati neid pikaaja-
liselt kolmel erineval temperatuuril: toatemperatuuril, 50◦C ja 70◦C
juures. Vanandamise kestel mõõdeti kilede fosforestsentsi kustumis-
aegu ning hapniku kontsentratsiooni muutuse järgset kostet. Hap-
nikutundlikkust iseloomustati suhtega τ0/τ , kus τ0 ja τ on fosforest-
sentsi kustumisajad hapnikuvabas keskkonnas ja õhus. Kostekõverate
teoreetilisel kirjeldamisel võeti arvesse hapniku difusiooniseadust [2]
ning ergastava valguse neeldumist kile ristisuunal. Materjalide vana-
nemisel olid eristatavad kolm etappi. Esimeses etapis toimus tundlik-
kuse suhteliselt kiire vähenemine∼10 tunni jooksul lahusti väljaauru-
mise tõttu. Teises etapis (10 – 104 tundi) toimus aeglasem, ajas logarit-
miline tundlikkuse vähenemine, mis on seletatav polümeeri füüsika-
lise vananemisega. On huvipakkuv, et erinevatel temperatuuridel va-
nandatud kilede tundlikkusandmete lähenduskõverad lõikuvad ∼104

tunni juures. Seega eristub pikematel aegadel veel üks, tõenäoliselt
erineva füüsikalis-keemilise tagapõhjaga vananemise staadium.

1. M. Gouterman, in The Porphyrins, Academic Press, New-York,
1978

2. J. Crank, The Mathematics of Diffusion, Clarendon Press, Oxford,
1993.
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Kasutatud asutuste nimetuste lühendid:

HUT Helsinki University of Technology – Helsingi
Tehnikaülikool

MIKES Mittatekniikan keskus – Soome Metroloogia- ja
Akrediteerimiskeskus

TO Tartu Observatoorium
TTÜ Tallinna Tehnikaülikool
TTÜ MSI TTÜ Meresüsteemide Instituut
TÜ Tartu Ülikool
TÜ FI TÜ Füüsika Instituut
TÜ FO TÜ füüsikaosakond
TÜ FKEF TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut
TÜ FKMF TÜ materjaliteaduse instituut
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EFS PREEMIAD

EFS AASTAPREEMIA 2002

DIPLOM No 10

Eesti Füüsika Selts tunnistab oma aastapreemia vääriliseks

ROMI MANKINI
stohhastika-alaste uurimistööde arendamise eest müraindutseeritud
faasiüleminekute ja ülekandenähtuste valdkonnas.

Tunnustuseks annab Selts temale 2002. aasta numbrit kandva medali.

Tartus, EFS esimees
15. veebruaril 2002. a. Raivo Jaaniso

EFS AUKIRI

AUKIRI No 4

Eesti Füüsika Selts tunnustab aukirjaga

RUTH LIAST
teoreetilise füüsika õpetamise suure töö eest Tartu Ülikoolis ning ma-
huka panuse eest Eesti kultuurivaramusse agara tõlkijana.

Tartus, EFS esimees
15. veebruaril 2002. a. Raivo Jaaniso
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EFS ÜLIÕPILASPREEMIA 2001

DIPLOM No 18

Eesti Füüsika Selts tunnistab 2001. a üliõpilaspreemia vääriliseks

ALEKSEI KRASNIKOVI
bakalaureusetöö „CsI-Tl ja CsI-Pb kristallide luminestsents ja defekti-
de loomine fotoergastusel“ eest.

Tartus, EFS esimees
15. veebruaril 2002. a. Raivo Jaaniso

DIPLOM No 19

Eesti Füüsika Selts tunnistab 2001. a üliõpilaspreemia vääriliseks

KRISTJAN SAALI
töödetsükli „Ensüümide immobilisatsiooni tingimuste uuringud
aatomjõu mikroskoopiaga“ eest.

Tartus, EFS esimees
15. veebruaril 2002. a. Raivo Jaaniso

EESTI FÜÜSIKA SELTSI ÜLIÕPILASPREEMIA STATUUT

EFS premeerib üliõpilasi (sh magistrante ja doktorante) ja üliõpilaste
gruppe füüsikaalaste publitseeritud või käsikirjaliste uurimuste, füü-
sikat ja füüsikaharidust propageeriva või arendava tegevuse eest.

EFS üliõpilaspreemia antakse välja üks kord aastas, Eesti füüsi-
kapäevade ajal, EFS juhatuse poolt moodustatud komisjoni otsuse
alusel. Materjalide esitamise tähtaeg on 1. detsember. Preemia suu-
ruse määrab EFS juhatus oma otsusega. Kandidaate preemia saa-
miseks võivad esitada kõik EFS liikmed. Premeerimiseks võib esitada
ka jooksval aastal kaitstud bakalaureuse-, diplomi- ja magistritöid, mis
valminud stuudiumi ajal.

Vastu võetud EFSi juhatuse poolt 8. novembril 2002. a.
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EESTI FÜÜSIKA SELTSI JUHATUSE
2002. AASTA TEGEVUSARUANNE

Eesti Füüsika Seltsi korraldusel toimusid 15. ja 16. veebruaril Tartus
Eesti XXXII füüsikapäevad. Esitati 15 suulist ja 10 stendiettekannet.
EFSi aastapreemia sai 2002. a Romi Mankin. EFSi aukirja laureaat oli
Ruth Lias ja üliõpilaspreemiat jagasid Kristjan Saal ning Aleksei Kras-
nikov.

Füüsikapäevade esimesel päeval toimus EFSi üldkogu, millel kin-
nitati seltsi juhatuse tegevus- ja majandusaruanne, seltsi liikmemak-
sude tasumise kord ning kiideti heaks plaanid Koolifüüsika Ühin-
gu ühendamisest EFSiga. Kuulati ülevaadet TÜ tehnoloogiainstituu-
di plaanidest, Kalev Tarkpea ettekande põhjal toimus arutelu füüsika
uute õppekavade üle. Uueks juhatuse liikmeks valiti Henn Voolaid.

EFSi juhatus pidas aruandeperioodil kokku 4 koosolekut, neist kaks
e-koosoleku vormis.

Ilmus EFSi aastaraamat 2001 (toimetaja Piret Kuusk). EFSi kodule-
hekülge http://www.physic.ut.ee/efs/ toimetab Andi Hektor ja EFSi listi
seltsid.efs@lists.ut.ee haldab Jaak Jõgi.

Aprillis toimunud Eesti koolinoorte XLIX füüsikaolümpiaadil andis
EFS traditsioonilise eriauhinna parimale mitte-lõpuklassi õpilasele –
Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Mihkel Kree sai ajakir-
ja “Scientific American” aastatellimuse.

Oktoobris korraldas Eesti Füüsika Selts TÜ spordibaasis Käärikul
noorte füüsikute IV sügiskooli (korraldajad Andi Hektor ja Margus
Saal). Kolme päeva jooksul kuulati üle 20 akadeemilise tunni loen-
guid kosmoloogiast, nanotehnoloogiast ja tahkiste mikroskoopiast,
tuumamagnetresonantsist, fotosünteesist ja meditsiinifüüsikast. Pi-
kemad loengusarjad pidasid Agu Laisk, Enn Saar ja Ago Samoson. Osa-
võtjaid oli kokku 46.

EFS vahendusel ja osalusel (Koit Timpmann) ning Haridusminis-
teeriumi ja Hasartmängumaksunõukogu toetusel valmis koostöös OÜ
Polarfilmiga video-õppefilm füüsikakatsetest põhikoolidele. EFS aitas
sel aastal ka läbi viia Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toeta-
tud koolinoorte keskkonnaprogrammi GLOBE.

EFS kuulub jätkuvalt Euroopa Füüsikaühingusse, mis koondab 38
rahvuslikku füüsikaühingut ja 80 000 nende liiget. Eesti Füüsika Seltsi
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esindajana kuulub EFSi esimees Raivo Jaaniso Euroopa Füüsikaühin-
gu Nõukogusse. Euroopa Füüsikaühingu haridusosakonnas esinda-
vad EFSi Ülo Ugaste ja Kalev Tarkpea, ajaloo-osakonda on EFSi esin-
dajateks soovitatud Piret Kuusk ja Henn Käämbre.

2002. a moodustati EFS juhatuse otsusega Eesti Optikakomitee,
mis võeti Rahvusvahelise Optikakomitee (International Commission
for Optics) liikmeks. Eesti Optikakomitee interim juhatus on koossei-
sus: Peeter Saari (president), Aleksei Treštšalov (asepresident), Hiie
Hinrikus, Rein Kaarli.

EFSi toetas rahaliselt EV valitsus, kes tasus EFSi liikmemaksu Eu-
roopa Füüsikaühingule (1073,80 e ).

Aasta lõpus kuulus EFSi 193 liikmemaksu tasunud liiget.

Tartus 31. detsembril 2002. a.

Eesti Füüsika Seltsi esimees
Raivo Jaaniso

EESTI FÜÜSIKA SELTSI UUED LIIKMED

1. Taavi Jantson
2. Ell Juurikas
3. Muia Keerutaja
4. Mart Kuurme
5. Mart Noorma
6. Maret Nugis
7. Jaak Ojasson
8. Maie Paavel
9. Rainer Taniloo

10. Ene Toodo
11. Jüri Vedru
12. Tiiu Üts
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EESTI FÜÜSIKA SELTSI
NOORTE FÜÜSIKUTE IV SÜGISKOOLI

KAVA

Reede, 11. oktoober

14.30 – 15.30 Rünno Lõhmus. Teravikmikroskoopia nanotehnoloo-
gia rakendustes

15.40 – 16.40 Kristjan Saal. Biomolekulide pinnamikroskoopiast
17.00 – 18.30 Agu Laisk. Fotosüntees füüsiku pilgu läbi I
18.45 – 20.15 Ago Samoson. Sissejuhatus kaasaegse tuumamagnet-

resonantsi probleemidesse I

Laupäev, 12. oktoober

9.15 – 10.45 Ago Samoson. Sissejuhatus kaasaegse tuumamagnet-
resonantsi probleemidesse II

11.00 – 12.30 Agu Laisk. Fotosüntees füüsiku pilgu läbi II
13.00 – 14.30 Enn Saar. Täppiskosmoloogia I
15.30 – 17.00 Ago Samoson. Sissejuhatus kaasaegse tuumamagnet-

resonantsi probleemidesse III
17.15 – 18.45 Enn Saar ja Margus Saal. Täppiskosmoloogia II
19.00 – 19.45 Vaba mikrofon

Pühapäev, 13. oktoober

9.15 – 10.45 Jüri Vedru. Terake Tartu meditsiinifüüsikast –
Foucault’ kardiograafia

11.00 – 12.30 Väino Sammelselg. Tahkise mikroskoopia
12.45 – 14.15 Margus Saal. Täppiskosmoloogia III
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EFS LAIENDATUD JUHATUS 2002. AASTAL

Raivo Jaaniso, Tartu Ülikooli Tel./faks:
esimees Füüsika Instituut +372 7 383 034/383 033

Riia 142 E-mail: jaaniso@fi.tartu.ee
51014 Tartu

Arvo Kikas, Tartu Ülikooli Tel./faks:
aseesimees Füüsika Instituut +372 7 428 182/383 033

Riia 142 E-mail: kiku@fi.tartu.ee
51014 Tartu

Paul Suurvarik, Tallinna Tehnikaülikool Tel./faks:
aseesimees Ehitajate tee 5 +372 620 3000/620 2020

19086 Tallinn E-mail: spaul@edu.ttu.ee

Peeter Tenjes, Tartu Ülikool Tel./faks:
laekur Tähe 4 +372 7 375 576/375 570

51010 Tartu E-mail: tenjes@aai.ee

Andi Hektor, Tartu Ülikool Tel./faks:
PR Tähe 4 +372 56 150 288/375 570
koordinaator 51010 Tartu E-mail: andi@ut.ee

Anna Aret Tartu Observatoorium Tel./faks:
Tõravere +372 7 410 465/410 205
61602 Tartumaa E-mail: aret@aai.ee

Henn Voolaid Tartu Ülikool Tel./faks:
Tähe 4 +372 7 375 542/375 540
51010 Tartu E-mail: kippar@ut.ee

Henn Käämbre Tartu Ülikooli Tel./faks:
Füüsika Instituut +372 7 428 182/383 033
Riia 142 E-mail: henn@fi.tartu.ee
51014 Tartu

Koit Mauring Tartu Ülikooli Tel./faks:
Füüsika Instituut +372 7 428882/383 033
Riia 142 E-mail: mauring@fi.tartu.ee
51014 Tartu
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Urmas Nagel Keemilise ja Bioloogilise Tel./faks:
Füüsika Instituut +372 639 8327 (323)/639 8393
Akadeemia tee 23 E-mail: nagel@kbfi.ee
12618 Tallinn

Risto Tammelo Tartu Ülikool Tel./faks:
Tähe 4 +372 7 375 571/375 570
51010 Tartu E-mail: tammelo@ut.ee

Ülo Ugaste Tallinna Tel./faks:
Pedagoogikaülikool +372 640 9408/640 9118
Narva mnt. 25 E-mail: ugaste@tpu.ee
10120 Tallinn
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FÜÜSIKAKROONIKA 2002

I. TÖÖKORRALDUS

• Alates 1. jaanuarist on TÜ keskkonnafüüsika instituudi juhata-
jaks professor Rein Rõõm.

• Professor Hannes Tammetile anti TÜ Nõukogu otsusega (nr 89,
21.12.2001) emeriitprofessori nimetus.

• 15. jaanuaril valiti TÜ füüsika-keemiateaduskonna nõukogus
eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi optika ja spekt-
roskoopia õppetooli assistendiks Toomas Plank.

• 6. märtsil valiti TÜ füüsika-keemiateaduskonna dekaaniks prof
Jaak Järv.

• 22. aprillil valiti Tartu Observatooriumi vanemteaduriteks Mirt
Gramann, Tõnu Kipper, Olavi Kärner, Tiit Nugis, Jaan Pelt, Enn
Saar, Arved-Ervin Sapar ja Uno Veismann.

• 6. juunil valiti TÜ füüsika-keemiateaduskonna nõukogus eks-
perimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi optika ja spektro-
skoopia õppetooli teaduriks Peeter Paris.

• Vastavalt TTÜ nõukogu 23.04. 2002. a otsusele kujundati 1. sep-
tembriks 2002. a ümber kaks TTÜ teaduskonda – matemaa-
tika-füüsikateaduskond ja keemiateaduskond. Ümberkujunda-
tud teaduskonnad nimetati vastavalt matemaatika-loodustea-
duskonnaks ning keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskon-
naks. Matemaatika-füüsikateaduskonnast läks keemia- ja ma-
terjalitehnoloogia teaduskonna koosseisu põhiliselt füüsikalisi
uurimismeetodeid kasutav ja füüsikute tööjõudu ning oskusi
pruukiv materjaliuuringute keskus. Momendil kuuluvad mate-
maatika-loodusteaduskonda (dekaan R.-K. Loide): 1) füüsikains-
tituut (direktor T. Ruus), 2) geenitehnoloogia instituut (direk-
tor E. Truve), 3) keemiainstituut (direktor M. Lopp), 4) mate-
maatikainstituut (direktor P. Puusemp), 5) biomeditsiinitehnika
keskus (juhataja T. Lipping), 6) insenerigraafika keskus (juhataja
H. Annuka).

• Alates 1. septembrist töötavad TTÜ-s füüsikainstituudi erakor-
raliste assistentidena Jaanika Sirkel ja Marek Vilipuu, erakorrali-
se teadurina Vladislav-Veniamin Pustõnski.

• Alates 1. septembrist töötab TÜ füüsika-keemiateaduskonna
eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudis (FKEF) täisko-
halise meditsiinifüüsika dotsendina Jüri Vedru, kes oli varem
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0,5 k. meditsiinifüüsika dotsent FK materjaliteaduse instituudis
(FKMF) ja 0,5 k. vanemteadur TÜ arstiteaduskonna füsioloogia
instituudis (ARFS).

• 5.– 7. sept oli TÜ Füüsika Instituudi rahvusvahelise nõuand-
va kogu II sessioon. Instituudi tööga tutvusid prof M. Jacob
(CERN), prof R. van Grondelle (Amsterdam) ja prof T. Kivikas
(Stockholm).

• 22. novembril valiti Tartu Observatooriumi vanemteaduriteks
Jaan Einasto, Kalju Eerme, Andres Kuusk ja Tiit Nilson ning noo-
remteaduriks Valeri Maljuto.

• 27. novembril valiti TÜ füüsika-keemiateaduskonna nõukogus
eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi optika ja spekt-
roskoopia õppetooli lektoriks Toomas Plank, kes varem oli samas
assistent, ning assistendiks Lennart Neiman, kes oli varem sa-
mas insener.

II. VÄITEKIRJADE KAITSMINE

Tartu Ülikooli füüsikaosakonna nõukogu

• 28. jaanuaril kaitses TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia
instituudi assistent Toomas Plank väitekirja “Positive corona at
combined DC and AC voltage” („Positiivne koroona segapingel“)
PhD kraadi saamiseks füüsikas (optika ja spektroskoopia). Ju-
hendaja: dr Ants Haljaste (TÜ FKEF). Oponendid: prof Reidar
Svein Sigmond (Norra Loodusteaduste ja Tehnoloogia Ülikool,
Trondheim) ja dr Jaan Salm (TÜ FKKF).

• 22. märtsil kaitses TÜ FI laserspektroskoopia labori insener
Kristjan Leiger väitekirja “Pressure-induced effects in inhomo-
geneous spectra of doped solids” („Rõhuefektid tahkiste mitte-
homogeensetes lisandispektrites“) PhD kraadi saamiseks füü-
sikas (tahkisefüüsika). Juhendaja: prof Jaak Kikas (TÜ FKMF).
Oponendid: dr Lothar Kador (Bayreuthi Ülikool) ja dr Raivo
Jaaniso (TÜ FI).

• 10. juulil kaitses TÜ FI tahkiseteooria labori teadur Helle Kaasik
väitekirja “Nonperturbative theory of multiphonon vibratio-
nal relaxation and nonradiative transitions” („Mitmefoononilise
võnkerelaksatsiooni ja kiirguseta üleminekute mittehäirituslik
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teooria“) PhD kraadi saamiseks füüsikas (teoreetiline füüsika).
Juhendaja: prof Vladimir Hižnjakov (TÜ FKTF ja TÜ FI). Opo-
nendid: dr Götz Seibold (Brandenburgi Tehnikaülikool) ja dr
Mati Haas (TÜ FI).

• 18. septembril kaitses TÜ teoreetilise füüsika instituudi dokto-
rant Jelena Gerškevitš väitekirja “Formation and evolution of bi-
nary systems with compact objects” („Kaksiktähtede süsteemide
moodustumine ja evolutsioon kompaktsete objektidega“) PhD
kraadi saamiseks füüsikas (astrofüüsika). Juhendajad: prof Ene
Ergma (TÜ FKTF) ja dr hab Marek J. Sarna (Nicolaus Copernicus
Astronomical Center, Polish Academy of Sciences). Oponendid:
dr G. S. Bisnovatyi-Kogan (Kosmoseuuringute Instituut, Moskva)
ja dr Laurits Leedjärv (TO).

• 27. novembril kaitses TÜ keskkonnafüüsika instituudi doktorant
Marko Vana väitekirja “Formation and evolution of atmosphe-
ric aerosol size spectrum by the occurrence of nucleation burst
events in the atmospheric boundary layer; transport of the cli-
matically active particulate air pollution” („Atmosfääriaerosoo-
li mõõtmespektri teke ja areng nukleatsioonipuhangute ajal at-
mosfääri piirkihis; klimaatiliselt aktiivse osakeselise õhusaaste
levi“) PhD kraadi saamiseks füüsikas (keskkonnafüüsika). Ju-
hendaja: dr Eduard Tamm (TÜ FKKF). Oponendid: prof Taisto
Raunemaa (Kuopio Ülikool) ja dr Kalju Eerme (TO).

• 27. novembril kaitses Tallinna Pedagoogikaülikooli rakendus-
füüsika õppetooli lektor Tõnu Laas väitekirja “Propagation
of waves in curved spacetimes” („Lainete levimine kõvera-
tes aegruumides“) PhD kraadi saamiseks füüsikas (teoreeti-
line füüsika). Juhendajad: prof Romi Mankin (TPÜ) ja prof
Risto Tammelo (TÜ FKTF). Oponendid: prof Rainer Schimming
(Greifswaldi Ülikool) ja prof Arved Sapar (TO).

• 16. detsembril kaitses TÜ keskkonnafüüsika instituudi dokto-
rant Veljo Kimmel väitekirja “Analysis of methods of air quality
assessment. Applications in Estonia” („Õhu kvaliteedi hindamis-
meetodite analüüs. Meetodite rakendused Eestis“) PhD kraadi
saamiseks füüsikas (keskkonnafüüsika). Juhendaja: prof Hannes
Tammet (TÜ FKKF). Oponendid: dr Tiit Kallaste (Säästva Eesti
Instituut, Tallinn) ja dr Vidmantas Ulevicius (Füüsika Instituut,
Vilnius).
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• 16. detsembril kaitses TÜ FI madalate temperatuuride labori
teadur Rünno Lõhmus väitekirja “Application of novel hybrid
methods in SPM studies of nanostructural materials” („Uute
hübriidmeetodite rakendamine nanostruktuursete materjalide
teravikmikroskoopia-uuringutes“) PhD kraadi saamiseks füüsi-
kas (eksperimentaalfüüsika). Juhendajad: dr Rein Kink (TÜ FI) ja
prof Lembit Pung (TÜ FKEF). Oponendid: prof Anne Borg (Nor-
vegian University of Science and Technology, Trondheim) ja prof
Urve Kallavus (TTÜ).

Tallinna Tehnikaülikool
• 8. novembril kaitses Liivi Kluge väitekirja „Preoperaadi al-

gebralisest struktuurist“ loodusteaduste doktori kraadi saa-
miseks. Töö juhendajaks oli prof E. Paal (TTÜ). Oponeerisid
DSc P. Cartier (ENS Pariis), DSc M. Markl (Tšehhi TA) ja DSc
J. Lõhmus (TÜ FI).

Uppsala Ülikool
• 8. veebruaril kaitses TÜ füüsikaosakonna vilistlane Tanel

Käämbre väitekirja “Resonant Soft X-ray Spectroscopic Studies
of C60 and Related Materials” („C60 ja sarnaste materjalide re-
sonantsergastusega röntgenspektroskoopilised uuringud“) PhD
kraadi saamiseks füüsikas. Töö juhendajaks oli prof J. Nordgren,
oponeeris Arne Rosén (Göteborg).

Durhami Ülikool
• 14. oktoobril kaitses TÜ füüsikaosakonna vilistlane, Durhami

Ülikooli ja TÜ doktorant Laur Järv väitekirja “The Enhançon
Mechanism in String Theory” („Enhançon-mehhanism stringi-
teoorias“) PhD kraadi saamiseks matemaatilistes teadustes. Töö
juhendajaks oli prof Clifford V. Johnson. oponeerisid prof Chris
Hull (Queen Mary, Londoni Ülikool) ja dr Ruth Gregory (Durha-
mi Ülikool).

Tartu Ülikooli füüsikaosakonna nõukogu magistrikomisjon
• Janno Tuulik „Euroopa ilmamustrid ja sünoptiline situatsioon

Eestis“. Eriala: keskkonnafüüsika (TÜ keskkonnafüüsika insti-
tuut). Juhendaja: Piia Post (PhD füüsikas, TÜ keskkonnafüüsika
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instituudi lektor). Oponendid: Olavi Kärner (f.-m. kand, Tartu
Observatooriumi vanemteadur), Mait Sepp (MSc, TÜ bioloogia-
geograafiateaduskond).

• Helina Eerik „Kerasparvede allsüsteemide parameetrid erinevat
morfoloogilist tüüpi galaktikates“. Eriala: astrofüüsika (TÜ teo-
reetilise füüsika instituut). Juhendaja: Peeter Tenjes (PhD füüsi-
kas, TÜ FKTF dotsent). Oponendid: Mihkel Jõeveer (f.-m. kand,
Tartu Observatooriumi vanemteadur), Jaan Vennik (f.-m. kand,
Tartu Observatooriumi vanemteadur).

• Sergei Štšemeljov “Generation of resonance-enhanced third
harmonic and multiphoton ionization in Bessel and segmen-
ted conical beams” („Resonantselt võimendatud kolmanda har-
moonilise genereerimine ning mitmefootoniline ionisatsioon
Besseli ning segmenteeritud koonilistes laserkiirtes“). Eriala: op-
tika ja spektroskoopia (TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloo-
gia instituut). Juhendaja: Viktor Peet (f.-m. kand, TÜ FI vanem-
teadur). Oponendid: Matti Laan (f.-m. kand, TÜ FKEF dotsent),
Erko Jalviste (PhD füüsikas, TÜ FI teadur).

• Maire Piirimäe „Konstruktivismi ideede rakendamine füüsika-
õppes“. Eriala: füüsikaharidus (TÜ materjaliteaduse instituut).
Juhendaja: Enn Pärtel (MSc, TÜ FKMF lektor). Oponendid:
Henn Voolaid (f.-m. kand, TÜ FKMF dotsent), Tiia Pedastsaar
(ped.kand, TÜ haridusteaduskonna dotsent).

• Tõnu Sisask „Signaalitöötlusseade EPR spektromeetrile“. Eriala:
rakendusfüüsika (TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia ins-
tituut). Juhendaja: Ando Ots (f.-m. kand, TÜ FKEF dotsent). Opo-
nendid: Lembit Pung (f.-m. doktor, TÜ FKEF emeriitprof), Valeri
Vassiltšenko (f.-m. kand, TÜ FKEF lektor).

• Valter Kiisk „TiO2 fotoluminestsentskarakteriseerimine“. Eri-
ala: tahkisefüüsika (TÜ materjaliteaduse instituut). Juhendaja:
Ilmo Sildos (f.-m. kand, TÜ FI LSL juhataja). Oponendid: Raivo
Jaaniso (f.-m. kand, TÜ FI LSL vanemteadur), Indrek Reimand
(PhD füüsikas, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse asedirektor).

• Küllike Rägo „MgB2 omaduste kirjeldamine kahepilulises üli-
juhtivusmudelis“. Eriala: teoreetiline füüsika (TÜ teoreetilise
füüsika instituut). Juhendaja: Teet Örd (f.-m. kand, TÜ FKTF
dotsent). Oponendid: Rein Saar (f.-m. kand, TÜ FKTF dotsent),
Mihhail Klopov (f.-m. kand, TTÜ FI dotsent).
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• Kersti Peedo „Spiroanalüsaatori SA-03 evalveerimine hingamis-
kõverate generaatori abil“. Eriala: rakendusfüüsika (TÜ eksperi-
mentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut). Juhendaja: Peet-Henn
Kingisepp (med. kand, TÜ füsioloogia instituudi dotsent). Opo-
nendid: Rein Raamat (tehn. kand, TÜ füsioloogia instituudi va-
nemteadur), Rain Jõgi (TÜ Kliinikumi Kopsukliiniku funktsio-
naalse diagnostika kabineti arst).

• Mait Müntel „Termotuumaplahvatuste modelleerimine akret-
seeriva neutrontähe pinnal 2-tsoonilise mudeliga“. Eriala: astro-
füüsika (TÜ teoreetilise füüsika instituut). Juhendaja: Ene Ergma
(f.-m. doktor, TÜ FKTF professor). Oponendid: Tõnu Kipper
(f.-m. doktor, Tartu Observatooriumi vanemteadur), Anna Aret
(MSc astronoomias, Tartu Observatooriumi teadur).

• Taavi Jantson „Er:YAG kilede kasvatamine impulss-laser-
sadestusega ja sadestusprotsessi optiline monitooring“. Eriala:
rakendusfüüsika (TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia
instituut). Juhendaja: Raivo Jaaniso (f.-m. kand, TÜ FI vanem-
teadur). Oponendid: Jaan Aarik (MSc füüsikas, TÜ FI teadur),
Vambola Kisand (PhD füüsikas, TÜ FI).

• Urmas Tamm „Interaktiivne füüsika käsiraamat“. Eriala: raken-
dusfüüsika (TÜ eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut).
Juhendaja: Kalev Tarkpea (f.-m. kand, TÜ FKEF dotsent). Opo-
nendid: Henn Käämbre (f.-m. doktor, TÜ FI vanemteadur), Jüri
Raud (MSc füüsikas, TÜ FKEF vaneminsener).

• Anti Liivat “Fluctuations of superconductivity order para-
meters in a two-band model” („Korrastusparameetrite fluk-
tuatsioonid kahetsoonilises ülijuhi mudelis“). Eriala: teoree-
tiline füüsika (TÜ teoreetilise füüsika instituut). Juhendaja:
Teet Örd (f.-m. kand, TÜ FKTF dotsent). Oponendid: Jaak
Kikas (f.-m. kand, TÜ FKMF juhataja, professor), Peeter Tenjes
(f.-m. kand, TÜ FKTF dotsent).

Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-füüsikateaduskonna
nõukogu

• 6. juunil kaitses Taavi Ugam väitekirja „Pingest põhjusta-
tud faasiülemineku frondi levi ühedimensionaalne numb-
riline modelleerimine kujumäluga sulamites“ loodusteadus-
te magistri kraadi saamiseks. Juhendaja prof J. Engelbrecht

99



FÜÜSIKAKROONIKA 2002

(TTÜ). Retsensendid: tehnikakand A. Ravasoo (Küb.I) ja DSc
O. Vaarmann (TTÜ).

• 7. juunil kaitses Dan Hüvonen väitekirja „Dipoolne relaksat-
sioon kaaliumiga asendatud hüdrosodaliitides“ loodusteaduste
magistri kraadi saamiseks. Juhendaja lektor A. Mere (TTÜ). Ret-
sensendid: PhD I. Heinmaa (KBFI) ja PhD M. Klopov (TTÜ).

Tallinna Pedagoogikaülikooli loodusteaduskonna
magistrinõukogu

• 20. detsembril kaitses Alar Mägi väitekirja „Mitmekomponentse
sulami pinnakihti implanteeritud kergete elementide difusioo-
nilise hajumise stohhastiline mudel“. Oponent: PhD Tõnu Laas
(TPÜ).

III. ÕPPETÖÖ

• TÜ füüsikaosakonna nõukogu otsustas võtta füüsika erialal
doktoriõppesse järgmised 9 õppurit :

Nimi Eriala Juhendaja(d)
(instituut)

1. Helina Eerik Astrofüüsika (TF) Peeter Tenjes
2. Taavi Jantson Rakendusfüüsika(EF) Raivo Jaaniso
3. Valter Kiisk Tahkisefüüsika (MF) Ilmo Sildos
4. Anti Liivat Tahkisefüüsika Alvo Aabloo,

Jaak Kikas
5. Mait Müntel Astrofüüsika (TF) Ene Ergma
6. Küllike Rägo Teoreetiline füüsika (TF) Teet Örd
7. Tõnu Sisask Keskkonnafüüsika (KF) Enn Realo,

Lembit Pung
8. Sergei Štšemeljov Optika ja spektroskoopia Viktor Peet

(EF)
9. Urmas Tamm Rakendusfüüsika (EF) Kalev Tarkpea
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• TÜ füüsikaosakonna nõukogu otsustas võtta füüsika erialal
magistriõppesse järgmised 20 õppurit :

Nimi Eriala Juhendaja(d)
(instituut)

1. Uljana Boiko keskkonnafüüsika (KF) Aadu Mirme
2. Vadim Boltruško teoreetiline füüsika Vladimir

(TF) Hižnjakov
3. Vigen Issahanjan tahkisefüüsika (MF) Tiit Kärner
4. Heija Pärtel rakendusfüüsika (EF) Rünno Lõhmus
5. Rainer Paat keskkonnafüüsika (KF) Aadu Mirme
6. Els Heinsalu teoreetiline füüsika R. Tammelo,

(TF) T. Örd
7. Anna Pugatšova keskkonnafüüsika (KF) Eduard Tamm
8. Yevgeny Chikeyev opt. ja spektroskoopia Aleksei

(EF) Treštšalov
9. Veera Krasnenko opt. ja spektroskoopia Koit Mauring

(MF)
10. Toomas Velka opt. ja spektroskoopia Peeter Saari

(EF)
11. Erko Jakobson keskkonnafüüsika (KF) Hanno Ohvril
12. Martti Pärs tahkisefüüsika (MF) V. Palm,

K. Rebane
13. Leho Roots opt. ja spektroskoopia Ants Haljaste

(EF)
14. Raavo Josepson opt. ja spektroskoopia Matti Laan

(EF)
15. Kaupo Komsaare keskkonnafüüsika (KF) Aadu Mirme
16. Dmitri Bobkov teoreetiline füüsika Aleksei Šerman

(TF)
17. Martin Vilbaste rakendusfüüsika (EF) Olev Saks
18. Birgot Paavel keskkonnafüüsika (KF) A. Reinart,

H. Ohvril
19. Igor Linap tahkisefüüsika (MF) Andres

Stolovitš
20. Dmitri Oništšik tahkisefüüsika (MF) A. Luštšik,

F. Savihhin
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• TÜ füüsikaosakonna magistriõppesse infotehnoloogia erialal
(avatud ülikool) võeti vastu järgmised 2 õppurit :

Nimi Eriala Juhendaja(d)
(instituut)

1. Andero Belov infotehnoloogia (EF) M. Roos, A. Hektor
2. Maksim Petrov infotehnoloogia Alvo Aabloo

• TÜ füüsikaosakonna magistriõppesse füüsikaõpetaja erialal
(avatud ülikool) võeti vastu järgmised 3 õppurit :

Nimi Eriala Juhendaja(d)
(instituut)

1. Svetlana Ganina füüsikaharidus (MF) Henn Voolaid
2. Nadežda Liss füüsikaharidus (MF) Henn Voolaid
3. Natalia Nazarova füüsikaharidus (MF) Henn Voolaid

• Tartu Ülikooli füüsikaosakonna lõpetasid bakalaureusediplomi-
ga füüsika erialal:

1. Dmitri Bobkov
2. Vadim Boltruško
3. Yevgeny Chikeyev
4. Els Heinsalu
5. Vigen Issahhanjan
6. Erko Jakobson
7. Raavo Josepson
8. Gerrit Kanarbik
9. Aliisi Kazakevitš

10. Veera Krasnenko
11. Igor Linap
12. Dmitri Oništšik
13. Rainer Paat – cum laude
14. Birgot Paavel
15. Rain Purge
16. Ervin Põld
17. Martti Pärs
18. Tagne Ratassepp
19. Leho Roots
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20. Marek Sokk
21. Toomas Velka
22. Urmas Vesi
23. Martin Vilbaste
24. Reemo Voltri

• Tartu Ülikooli füüsikaosakonna lõpetasid füüsikalise infotehno-
loogia erialal (diplomiõpe):

1. Uljana Boiko – cum laude
2. Maksim Petrov
3. Tatiana Polikarpova
4. Anna Pugatšova
5. Heija Pärtel

• Tartu Ülikooli füüsikaosakonna lõpetasid bakalaureusediplomi-
ga materjaliteaduse erialal:

1. Marko Lätt
2. Tanel Pärn
3. Valter Reedo

• Tartu Ülikooli füüsikaosakonna lõpetas gümnaasiumi füüsika-
õpetaja erialal

Meelis Lain
• 2002. a Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse- ja doktoriõppes-

se vastu võetud üliõpilased alustasid õpinguid uute (3 + 2 + 4)
õppekavade alusel (magistriõppes säilis põhiliselt vana õppeka-
va). TTÜ füüsikainstituudi juures jätkasid õpinguid:

a) doktorantuuris:
Dan Hüvonen (juhendaja P.-E. Kukk)
Tõnis Oja (juhendaja R.-K. Loide)

b) magistrantuuris:
Kerd Kaarus (juhendaja R.-K. Loide)
Jaanika Sirkel (juhendaja A. Lõhmus)
Marek Vilipuu (juhendaja J. Paesalu)

• Tallinna Tehnikaülikooli tehnilise füüsika õppesuunal lõpetasid
loodusteaduse bakalaureuse kraadiga:

1. Andrei Errapart
2. Kerd Kaarus
3. Tarmo Kuub
4. Mario Mars
5. Jaanika Sirkel
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6. Marek Vilipuu
• Tallinna Pedagoogikaülikoolis õpivad:

a) doktorantuuris:
– Ako Sauga, juh prof Romi Mankin

b) magistratuuris:
– Anneli Roode, juh van. teadur PhD Priit Reiska,
– Kirsti Räim, juh van. teadur PhD Priit Reiska
– Marko Reedik, juh prof Jüri Elken, Eesti Mereinstituut,

TPÜ
– Tambet Lember, juh prof Jüri Elken, Eesti Mereinsti-

tuut, TPÜ
– Rainer Randmeri, juh prof Jüri Elken, Eesti Mereinsti-

tuut, TPÜ
– Ermo Soobik, juh prof Ülo Ugaste
– Marina Fatejeva, juh prof Ülo Ugaste
– Jaanis Priimets, juh prof Ülo Ugaste
– Aet Terasmaa, juh prof Ülo Ugaste
– Olga Kuzmina, juh prof Ülo Ugaste
– Kristiina Paunel, juh prof Romi Mankin

• Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetasid füüsikaõpetaja erialal:
1. Jaanis Priimets
2. Kristiina Paunel
3. Olga Saar

• Tallinna Pedagoogikaülikoolis toimus üleminek 3+2 õppekavale
– füüsika bakalureus (3a) + MSc – füüsika õpetaja; füüsika ma-
gister (2a).

• Euroopa juhtivate ülikoolide ühisotsuse (Bologna deklaratsioo-
ni) kohaselt alustas Tartu Ülikool aastal 2002 üleminekut kõrgha-
riduse 3+2-süsteemile, milles 3-aastane bakalaureuseõpe annab
alusteadmised mingis valdkonnas ning alles järgneva 2-aastase
magistriõppe lõpetajat tunnustatakse tõelise erialaspetsialistina
(nt füüsikuna). Süsteem on väga sarnane NL ajal toiminule (3-
aastane lõpetamata ning kokku 5-aastane lõpetatud kõrgem ha-
ridus).
TÜ õppekavareform näeb ette õppekavade koosnemist põhiosas
16 AP mahuga moodulitest (1 AP ehk ainepunkt on tinglikult
üks nädal ehk 40 tundi üliõpilase tööd, millest ca pool on au-
ditoorne). Semestris läbitakse reeglina üks 16 AP-moodul ja ca 4
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AP mahus valik- või vabaaineid. Üks alusmoodul (1. semester)
on kõigile sama valdkonna õppekavadele ühine. Füüsika kuu-
lub koos keemia, matemaatika ja informaatikaga täppisteaduste
valdkonda, mille alusmoodul sisaldab 8 AP matemaatikat (mate-
maatiline analüüs, algebra ja geomeetria), ainet „Programmee-
rimine“ (4 AP) ja ainet „Füüsikaline maailmapilt“ (4 AP). Baka-
laureuseõppe kavad omavad kontsentrilist struktuuri – 1. aastal
alusõpe (õpetatavate ainete põhiseisukohad), 2. aastal suunaõpe
(kasutatavad meetodid) ja 3. aastal erialaõpe (füüsikas tähendab
see valikut fundamentaalse või rakendusliku eriala vahel). Igal
aastal läbitakse üks kord kogu füüsika, aga igal järgmisel ringil
üha kõrgemal tasemel. Selline kordamine tagab üliõpilaste tead-
miste varasemast oluliselt suurema terviklikkuse ja vajalike mii-
nimumteadmiste kindla olemasolu lõpetajatel.

Magistriõppe kogumahust (80 AP) moodustab magistritöö TÜ
kesksete nõuete kohaselt 20 AP (ühe semestri mahu). Lähtu-
des soovist tagada magistritööde vastavus vähemasti NL aeg-
se tugeva diplomitöö tasemele, sisaldavad FK magistriõppe ka-
vad veel 8 AP menetluspraktikat ja 4 AP mahus osavõttu ma-
gistriseminarist. Niiviisi moodustab magistritööga seotud osa
õppekavas kokku 32 AP (ca 8 kuu töömahu). Füüsika ma-
gistriõppes eksisteerivad eraldi fundamentaalfüüsika õppekava
(spetsialiseerumisega optikas ja spektroskoopias, tahkisefüüsi-
kas, astrofüüsikas või teoreetilises füüsikas) ning rakendusfüüsi-
ka kava (spetsialiseerumisega keskkonnafüüsikas, plasmafüüsi-
kas, mõõtmistehnoloogias, meditsiinitehnoloogias või nanoteh-
noloogias). Täpsemat infot FK uute õppekavade kohta võib saa-
da aadressil http://www.physic.ut.ee/fk/oppekavad/uued/.

• 2002. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi preemiad said:
täppisteaduste valdkonnas

1. I preemia Küllike Rägo (TÜ) – „MgB2 omaduste kirjeldami-
ne kahepilulises ülijuhtivusmudelis“;

2. II preemia Mihhail Juhkam (TÜ) – „Valimi värvilisus ja kat-
vus multinomiaalse ning Poissoni skeemi korral“;

3. III preemia Anu Roos (TÜ) – „Mitmemõõtmeline asüm-
meetriline normaaljaotus“;
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4. Diplom Sergei Štšemeljov (TÜ) – „Resonantsi lähedased
kolmefootonilised ergastusprofiilid ksenoonis kasutades
segmenteeritud koonilisi laserkimpe“;

keemia ja molekulaarbioloogia valdkonnas
1. II preemia Kristjan Saal (TÜ) – „Immobiliseeritud glükoosi

oksüdaasi visualiseerimine aatomjõumikroskoobi abil“;
2. III preemia Silvar Kallip (TÜ) – „Monokristalliliste Bi ja Sb

elektroodide pindade teravikmikroskoopiline uurimine“;
3. Diplom Jaanus Eskusson (TÜ) – „Impulsslaser-sadestus-

aparatuuri väljatöötamine teemandisarnaste süsinikkilede
sünteesiks ja saadud kilede omaduste sõltuvuse uurimine
sünteesiparameetritest“;

tehnikateaduste valdkonnas
1. Tanel Tätte (TÜ) – „Antimoniga legeeritud tina(IV)oksiidist

läbipaistvate ja elektritjuhtivate skaneeriva teravikmikro-
skoobi sensorite valmistamine sool-geel meetodil“.

Viimatinimetatud neli tööd on osaliselt valminud TÜ Füüsika
Instituudis.

• Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursi II auhinna
said Els Heinsalu (TÜ) bakalaureusetöö „Browni osakeste üle-
kandeprotsessid kallutatud perioodilisel potentsiaalil“ (juhen-
dajad prof R. Tammelo ja dots T. Örd) eest ja Sergei Štšemeljov
(TÜ) magistritöö „Resonantselt võimendatud kolmanda har-
moonilise genereerimine ning mitmefootoniline ionisatsioon
Besseli ning segmenteeritud koonilistes laserkiirtes“ (inglise
keeles; juhendaja van. teadur V. Peet) eest.

• TÜ Füüsika Instituudi üliõpilasstipendiumi said TÜ füüsikaosa-
konna üliõpilane Martti Pärs ja magistrandid Aleksei Krasnikov
ja Kristjan Saal.

• Tartu Observatooriumi poolt väljaantava Ernst Julius Öpiku ni-
melise stipendiumi pälvisid TÜ astrofüüsika eriala magistrandid
Anti Hirv ja Indrek Vurm.
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IV. TEADUSÜRITUSED EESTIS

• 15.–16. veebr korraldas Eesti Füüsika Selts Tartus ülikooli füüsi-
kamajas Eesti XXXII füüsikapäevad. Esitati 15 suulist ja 10 sten-
diettekannet.

• 22.– 24. veebr korraldas KBFI talvekooli Käärikul, millest võttis
osa paarkümmend inimest. Peeti 7 ettekannet, neist 5 esinejat
olid välisriikidest:

– Prof Dieter Suter (Univ. of Dortmund) “Quantum compu-
ting”,

– Teet Velling (Biomedical Centre, Uppsala University) “For-
mation of the extracellular matrix: role of integrins”,

– Juhan Subbi (NICPB) “Fuel cells”,
– B. Meier (ETH Zürich) “Study of spider webs, most poiso-

nous mushrooms, and other fascinating biological objects
by solid state NMR”,

– Stephan Appelt (Forchungszentrum Jülich) “Hyperpola-
rized Gases, Production and Applications in NMR”,

– Priit Kogerman (NICPB) “Protein modular domains in tu-
mor genesis”,

– Urmas Arumäe (Inst. Biochem, Univ. Helsinki) “N-Bak: life-
promoting in neurons, death-promoting in other cells”.

• 5. märtsil toimus TÜ Füüsika Instituudis mälestusseminar
„Harry Õiglane 75 (5.03.1927 – 17.07.1999)“. Ettekannetega esi-
nesid Ivar Piir (H. Õiglase eluteest), Jaak Lõhmus (H. Õiglase tea-
dustegevusest ja raamatutest), Ludmilla Raudits (H. Õiglane ja
Eesti Entsüklopeedia) ja Elmar Vesman (H. Õiglane iseendast ja
teistest).

• 20. märtsil toimus Tartu Ülikoolis XXIV füüsikaõpetajate päev.
Kuulati ära 9 ettekannet :

– H. Käämbre „Universumi külmim aine ja aatomlaserid“,
– P. Paris „Nanoosakeste tekitamine ja evolutsioon“,
– J. Kikas „Mida õpetavad anamorfid?“,
– A. Mere „Füüsika riigieksami tulemused aastal 2001 ja ek-

sam aastal 2002“,
– E. Pärtel „Multimeedia õppevahend 7. klassi loodusõpetu-

ses“,
– H. Voolaid „Koolifüüsika Ühingu lõpp?“,
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– A. Tõnisson „Füüsikast läbi õppekava prisma“,
– K. Tarkpea „Uued füüsika õppekavad Tartu Ülikoolis“,
– M. Kuurme, H. Käämbre, E. Pärtel, J. Saukas, K. Timpmann

„Uued füüsika ja loodusõpetuse õppematerjalid“.
AS Winther korraldas Murr Brand laboriseadmete näituse.

• 29.– 31. maini toimus Tartus TÜ Füüsika Instituudis (korral-
duskomitee esimees Ants Lõhmus) IV Põhja- ja Baltimaade te-
ravikmikroskoopia (SPM) konverents. Ettekannetega esinesid
R. Erlandsson (Linköping), A. Schwarz (Hamburg), P. Bøggild
(Lyngby), J. Peltonen (Turu), B. T. Stokke (Norra), A. Lõhmus
(Tartu), H. Olin (Göteborg), D. Erts (Riia), Th. Dziomba (Sak-
samaa), A. V. Krasheninnikov (Helsinki), V. Sammelselg (Tartu),
A. Kuzmin (Riia), E. Wahlström (Århus) ja D. Cepite (Riia). Osales
93 teadlast 12 riigist.

• 3.– 5. juulini toimus Tartus GAIA projekti fotomeetria töögrupi
nõupidamine “Photometry of stellar and non-stellar objects in
the framework of GAIA”. GAIA on Euroopa Kosmoseagentuuri
ambitsioonikas kosmoseobservatooriumi projekt, mille eesmär-
giks on enneolematu täpsusega mõõta enam kui miljardi tähe
positsioonid (vt http://astro.estec.esa.nl/GAIA/). Nõupidamisest
võttis osa 25 teadlast erinevatest Euroopa riikidest, esitati 20 tea-
dusettekannet.

• 21.– 25. juulini toimus Pühajärve Puhkekodus VIII rahvusvaheli-
ne sümpoosion „Madalatemperatuurilise kõrgrõhuplasma kee-
mia“ (HAKONE VIII), mille korraldajaks oli TÜ eksperimentaal-
füüsika ja tehnoloogia instituudi optika ja spektroskoopia õp-
petooli gaaslahenduse töörühm. Sümpoosioni kohalik orgkomi-
tee tegutses koosseisus: J. Aaviksoo (esimees), M. Laan (kaasesi-
mees), A. Haljaste (teadussekretär), M. Aints, H. Korge, P. Paris,
T. Plank. Sümpoosioni töös osales 95 teadusettekannete au-
torit kuueteistkümnest riigist, kellele lisandus 15 ettekandeta
osavõtjat välismaalt. Osavõtjaid oli Aasiast (Jaapanist, Koreast),
Austraaliast, Euroopast (Prantsusmaalt, Saksamaalt, Venemaalt
jt riikidest) ning Põhja-Ameerikast (Kanadast, Ameerika Ühend-
riikidest). Nelja päeva jooksul kuulati ära 36 suulist ettekan-
net ning arutati läbi 52 stendiettekannet. Kõik ettekanded (á 5
lk) avaldati sümpoosioniettekannete kaheköitelises kogumikus.
Rahvusvaheline orgkomitee ja osavõtjad andsid sümpoosioni
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organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tasemele väga kõrge
hinnangu.

• 9.–13. aug toimus Käina Gümnaasiumis Hiiumaal astronoo-
miahuviliste VII üle-Eesti kokkutulek. Toimusid loengud ja vaat-
lused, registreeritud osavõtjaid oli 87.

• 27.– 30. aug korraldasid Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Obser-
vatoorium rahvusvahelise arheoastronoomia alase teaduskol-
lokviumi, mis tähistas ühtlasi maineka Euroopa Arheoastronoo-
mia Seltsi (SEAC) 10. tegevusaastat.

• 26. septembril toimus Türil VI keskkonnakaitse-alane nõupi-
damine „Atmosfäär, inimene, ultraviolettkiirgus“. Konverentsi
korraldajad: EV Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikool, Tar-
tu Observatoorium, Ultraviolettkiirguse, Osooni ja Aerosoolide
Uurimise Eesti Nõukogu.

• 26.– 28. sept toimus TÜ Füüsika Instituudis (korralduskomi-
tee: Jaak Kikas, Ilmo Sildos, Kristjan Leiger) rahvusvaheline
seminar “Advanced optical materials for information storage
and processing” („Perspektiivsed optilised materjalid informat-
siooni salvestamiseks ja töötluseks“). Ettekannetega esinesid
Albrecht Winnacker (Erlangen), Herbert Balzer (Regensburg),
Fedor Jelezko (Stuttgart), Judit Fidy (Budapest), Karl Rebane,
Viktor Palm, Martti Pärs, Andres Osvet, Jaan Aarik, Ilmo Sildos,
Indrek Renge, Artur Suisalu, Jaak Kikas (kõik Tartu) ja Enn
Mellikov (Tallinn). Osavõtjaid oli 50, neist 15 välismaalt.

• 11.–13. okt korraldas Eesti Füüsika Selts Käärikul TÜ spordi-
baasis noorte füüsikute IV sügiskooli. Kooli eesmärk oli tõsta
füüsikat õppivate ja füüsikahuviliste üliõpilaste, magistrantide
ja doktorantide kompetentsitaset kolmes valdkonnas: materja-
lifüüsika ja nanotehnoloogia; tuumamagnetresonantsi meeto-
did; kosmoloogia. Kolmel päeval kuulati 22 akadeemilist tundi
loenguid, lektoriteks Rünno Lõhmus, Kristjan Saal, Agu Laisk,
Ago Samoson, Enn Saar, Margus Saal, Jüri Vedru ja Väino
Sammelselg. Vaba mikrofoni õhtul diskuteeriti teemadel: a) mi-
da ja kuidas võiks rääkida järgmistes sügiskoolides, b) füüsika
perspektiividest Eestis ja kuidas tudeng endale hea töörühma
võiks leida ning c) kas oleks vajalik ka kevadkool. Koolis osales
üle 50 inimese.
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• 24.– 26. okt toimus Tartus V Läänemeremaade aatomkihtsades-
tamise sümpoosion (5th Baltic Symposium on Atomic Layer
Deposition). Osa võttis üle 60 teadlase 11 maalt. Korraldus-
toimkond: Alar Gerst (sekretär), Arnold Rosental (esimees),
Aivar Tarre (kõik TÜ FI). Rahvusvaheline komitee: Jaan Aarik,
Ugo Bardi (Itaalia), Steven George (USA), Anders Hårsta (Root-
si), Kaupo Kukli, Markku Leskelä (aseesimees, Soome), Lauri
Niinistö (Soome), Mikko Ritala (Soome), Arnold Rosental (esi-
mees).

V. TEADUSTÖÖ

• Eesti Vabariigi teaduspreemia 2002 said täppisteaduste alal aka-
deemik Ene Ergma töö „Kompaktsete objektidega kaksiktähtede
evolutsioon“ eest ning tehnikateaduste alal Jüri Elken (kollektii-
vi juht), Jüri Kask, Tarmo Kõuts, Uno Liiv ja Tarmo Soomere Saa-
remaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamiliste ja
geoloogiliste uuringute eest.

• Eesti Rahvuskultuuri Fondi tänupreemia elutöö eest pälvis
Madis Kõiv.

• Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustati Heino Eelsalu le-
se Helin Eelsalu algatusel Heino Eelsalu fond. Fondi nõukogu
koosseisus U. Veismann (esimees), Helin Eelsalu, M. Jõeveer,
E. Tammiksaar, H. Õim otsustas tänavuaastase preemia anda
Izold Pustõlnikule.

Eesti Teadusfondi uurimistoetused 2002. a
1.3. Füüsika (sh tahke keha ja keemiline füüsika, optika,

väljateooria, matemaatiline füüsika)

Nr Grandihoidja Asutus Summa

4513 Aabloo, Alvo TÜ FI 100 000
Modeleerimise kasutamine polümeeride interfeisside
uurimisel

4972 Aben, Hillar TTÜ KÜBI 110 000
Mittelineaarne integraalne fotoelastsusmeetod
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4518 Aints, Märt TÜ 60 000
Koroonalahenduse fotoioniseeriva kiirguse karakteristikute
uurimine

3613 Arst, Helgi TÜ EMEI 30 000
Erinevat tüüpi järvede bio-optiliste parameetrite tsüklilise
varieerumise määr ja mõjufaktorid

5206 Haljaste, Ants TÜ 30 000
VIII rahvusvaheline sümpoosion „Madalatemperatuurilise
kõrgrõhuplasma keemia“ (HAKONE VIII)

4233 Heinmaa, Ivo KBFI 80 000
Leelismetallidega dopeeritud tseoliitide tuumaresonantsi
uuringud

5023 Hižnjakov, Vladimir TÜ FI 165 000
Tahkiste mittelineaarne kvantdünaamika: lokaliseeritud er-
gastused korrastatud ja korrastamata süsteemides

4204 Jaaniso, Raivo TÜ FI 140 000
Impulss-laser sadestatud õhukesed kiled ja nanomaterjalid:
süntees, karakteriseerimine ja optilised uuringud

4049 Jaek, Ivar TTÜ GI 40 000
Energiasalvestus, defektiloome ja relaksatsioonprotsessid
põldpao ja kvartsi tüüpi tahkistes

5024 Kikas, Arvo TÜ FI 220 000
Röntgenergastuste mittekiirguslik ja kiirguslik lagunemine
tahkistes, kiledes ja molekulides

4208 Kikas, Jaak TÜ FI 140 000
Molekulaartahkiste lokaalne dünaamika defektsets
piirkondades

4508 Kink, Rein TÜ FI 170 000
Elektronergastuste dünaamika uuringud kristallides madala-
temperatuurse VUV spektroskoopia meetoditega

5025 Konsin, Peet TÜ FI 65 000
Elektrivälja ja fotoindutseeritud efektid ferroelektrik-ülijuht
struktuurides

4961 Kristoffel, Nikolai TÜ FI 130 000
Korrastused dopingmuutlike energiaspektritega ülijuhtides

4970 Kropman, Daniel EMERA 35 000
Süsteemi Si-SiO2 punktdefektide identifitseerimine ja nende
mõju uurimine süsteemi omadustele
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5149 Krustok, Jüri TTÜ 95 000
Rekombinatsiooniprotsessid CulnSe2-l baseeruvates
päikesepatareides

4923 Kundla, Enn KBFI 70 000
Polarisatsioonivahetus heterotuumsetes spinnsüsteemides

5026 Kuusk, Piret TÜ FI 65 000
Stringiteooria, braanikosmoloogia ja aja probleem

5027 Kärner, Tiit TÜ FI 300 000
Erinevate kiirituste selektiivne detekteerimine metallioksiid-
sete ühendite oma- ja lisandluminestsentsi abil

5028 Käämbre, Henn TÜ FI 100 000
Elektronemissioon ja koroonalahendus metall-dielektrik-
süsteemidest

3984 Laan, Matti TÜ 40 000
Kõrgsagedus- ja kapillaarlahendus eksimersegudes

3873 Laisaar, Arlentin TÜ FI 130 000
Lisandtsentrite ja eksitonide kõrgrõhuspektroskoopia tahkis-
tes madalatel temperatuuridel

5131 Liidja, Georg KBFI 50 000
Bioapatiidi kiiritusdefektide termiline modifitseerimine ja
EPR dateerimise metoodika täiustamine

5132 Lippmaa, Endel KBFI 190 000
Multispinn-tuumamagnetresonants-kvantarvutustehnika
eksperimentaalde realiseerimine

5029 Luštšik, Aleksander TÜ FI 380 000
Üksikute VUV-footonite poolt laia keelutsooniga kristallides
tekitatud ruumiliselt korreleeritud ergastuste või defektide
rühmad

5016 Lõhmus, Ants TÜ FI 10 000
VI Põhja- ja Baltimaade teravikmikroskoopia-alane nõupida-
mine (Nordic-Baltic SPM Workshop NB2002)

4926 Nagel, Urmas KBFI 135 000
Madaladimensioonsete spinnpiluga ainete uurimine ülikõr-
ges magnetväljas

4510 Ots, Ilmar TÜ FI 65 000
Kõrgemad spinnid Standardmudelis ja väljaspool

5030 Peet, Viktor TÜ FI 150 000
Uued laserkimbud ning nende omadused mittelineaarses
optikas
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5134 Pikver, Rein KBFI 35 000
Negatiivse iooni kineetilise energia fokuseerimise kiirendus-
pidurdusmeetodi edasine arendamine deprotoneeritud bio-
molekulaarsete ioonide kõrge lahutusega ITR mass-spektrite
registreerimiseks

5135 Raidal, Martti KBFI 50 000
Mass, lõhn ja sümmeetriad

4691 Realo, Enn TÜ FI 140 000
Tehnogeensete radionukliidide migratsiooni ja levi model-
leerimine keskkonnas

4003 Rebane, Karl TÜ FI 160 000
Ühe lisandimolekuli laserspektroskoopia nukleotiidide jär-
jestuse määramisel DNA molekulis

4511 Renge, Indrek TÜ FI 100 000
Spektraalse ülikõrglahutusega fotokroomsete materjalide
väljaarendamine orgaaniliste värvainete alusel ja nende
rakendused

4205 Rosental, Arnold TÜ FI 350 000
Nanostruktuursete oksiidkilede elektrilised omadused

4927 Rõõm, Toomas KBFI 160 000
Peegelduse mõõtmine infrapunase spektri kauges osas ra-
kendusega kõrgtemperatuursete ülijuhtide uurimiseks

5031 Saari, Peeter TÜ FI 200 000
Lokaliseeritud lainete süntees, levi ja muundumine li-
neaaroptilistes süsteemides

5032 Sammelselg, Väino TÜ FI 130 000
Tahkise pinna ja sadestiste uurimine teravik- ja
sondmeetoditega

4929 Samoson, Ago KBFI 100 000
Dünaamilise rotatsiooniga TMR

5136 Sarv, Priit KBFI 100 000
Uudsed mesopoorsed ja mikropoorsed materjalid ja nende
uuringud tahke-keha tuumamagnetresonants (TMR) spekt-
roskoopia meetoditega

4022 Šerman, Aleksei TÜ FI 80 000
Antiferromagneetikute omaduste uurimine mõõdukal do-
peerimisel ja temperatuuril
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4512 Sildos, Ilmo TÜ FI 200 000
Nanomõõdus struktureeritud mitmekomponendiliste
metall-oksiid kilematerjalide optilised uuringud

5033 Stolovitš, Andres TÜ FI 120 000
Elektronide transport ja releksatsioon madaladimensionaal-
setes elektrijuhtides

4226 Subbi, Juhan KBFI 90 000
Maatriksi abil laserdesorbtsiooni-ionisatsiooni protsessi ga-
sodünaamilise paisumise dünaamika uurimine

4032 Tehver, Imbi TÜ FI 86 000
Ülikiirete protsesside dünaamika tahkistes

5044 Treštšalov, Aleksei TÜ FI 80 000
Inertgaasides tugevvoolu elektrilahenduste spektroskoopili-
ne diagnostika VUV laserite pumpamiseks

5080 Ugaste, Ülo TPÜ 40 000
Vastastikdifusiooni eksperimentaalse uurimise optimaalne
metoodika kolmekomponentsetes metallisüsteemides

4717 Varlamov, Viktor TPÜ ÖI 34 000
Naftareostuste identifitseerimine mittelineaarse fluorest-
sentse spektroskoopia meetodil

5045 Zazubovitš, Svetlana TÜ FI 180 000
Uute stsintillatsioonimaterjalide aeglahutusega spektro-
skoopia

5321 Voolaid, Henn TÜ 50 000
Füüsikalised väärkontseptsioonid ja füüsikaterminite väär-
kasutus ning nende mõju füüsika õpitulemustele

1. 4. Astronoomia (sh astrofüüsika, kosmoloogia,
atmosfäärifüüsika)

Nr Grandihoidja Asutus Summa

4695 Einasto, Jaan TO 243 000
Universumi struktuuri evolutsioon kaugest minevikust
tänapäevani

4338 Ergma, Ene TÜ 80 000
Lähiskaksiktähtede evolutsiooni lõpp-staadiumid

3601 Gramann, Mirt TO 80 000
Suure-skaalaline struktuur ja liikumised Universumis

114



FÜÜSIKAKROONIKA 2002

5002 Kaasik, Marko TO 31 000
Metsade ja lendtuha atmosfäärse sissekande vastasmõju

5003 Kipper, Tõnu TO 190 000
Suure absoluutheledusega mittestatsionaarsete tähtede
evolutsioon

5004 Kärner, Olavi TO 35 000
Globaalsete temperatuuriridade mudelleerimine

4696 Nilson, Tiit TO 100 000
Satelliidipiltide aegridade analüüs taimestiku muutuste
hindamiseks

4697 Pelt, Jaan TO 60 000
Suure täpsusega statistilised- ja arvutuslikud meetodid
astronoomias

5005 Pustõlnik, Izold TO 28 300
Arheoastronoomiliste mälestusmärkide ja kosmiliste katast-
roofide kajastumine kultuuri kontekstis

4699 Ross, Juhan TO 30 000
Energiametsa (hall lepp ja paju) kiirgusrežiim, arhitektuur ja
biomassi toodang Eesti tingimustes

4140 Russak, Viivi TO 100 000
Atmosfääri muutlike komponentide ja nende varieeruvuse
uurimine optilise sondeerimise meetodil

4700 Rõõm, Rein TO 100 000
Täiustatud integreerimisskeemiga kõrglahutuslik mittehüd-
rostaatiline atmosfääridünaamika regionaalmudel

4701 Sapar, Arved-Ervin TO 100 000
Tähespektrid ja kiirguslevi: teooriast mudelarvutusteni

3903 Tamm, Eduard TÜ 350 000
Nanomeeterdiapasooni aerosooli tekke ja selle mõõt-
mespektri dünaamika uurimine atmosfääris

4622 Tammet, Hannes TÜ 300 000
Atmosfäärielektrilised meetodid keskkonnaseires

3609 Veismann, Uno TO 100 000
Päikese ultraviolettkiirgus Eestis

4702 Vennik, Jaan TO 150 000
Galaktikate ja nende allsüsteemide ehitus erinevatel
arenguetappidel
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1.5. Biofüüsika

Nr Grandihoidja Asutus Summa

4704 Engelbrecht, Jüri TTÜ KÜBI 86 000
Südame isheemia matemaatiline modelleerimine

3865 Freiberg, Arvi TÜ FI 275 000
Elektroni ülekanne ja valgu dünaamika fotosünteetilises
reaktsioonitsentris kõrge rõhu all

5236 Laisk, Agu TÜ 50 000
Fotosüsteem I kui lehe fotosünteesiaparaadi tuumik: elekt-
rontranspordi kineetika ja regulatsioon normaalsetes ja
stressitingimustes

4930 Sikk, Peeter KBFI 100 000
Tsütoskeleti/tsütosooli valkude roll mitokondrite regulat-
sioonis in vivo: proteoomsed aspektid

5305 Sõber, Anu TÜ 30 000
Lehtede veerežiimi ja fotosünteesi struktuursete ja funktsio-
naalsete karakteristikute ontogeneetiline kujunemine heitle-
hises puistus

5138 Vanatalu, Kalju KBFI 45 000
13C/2H/15N märgistatud valkude ja peptiidide preparatiiv-
se biosünteesi metoodika väljatöötamine. Peptiidhormooni-
de toim struktuursete ja dünaamiliste aspektide NMR uurin-
gud vedelas ja tahkes faasis

• Haridusministri käskkirjaga (nr 1202, 5. november 2002. a) kinni-
tati aastateks 2002 – 2006 Eesti teaduse tippkeskusteks TÜ Füü-
sika Instituut (keskuse juht Kristjan Haller, TÜ FI) ja Analüütilise
Spektromeetria Tippkeskus (keskuse juht Endel Lippmaa, KBFI).

• TÜ Füüsika Instituudis jätkub teadustöö seitsme sihtfinantsee-
ritava teema raames:

– mälumaterjalid ja nende laserspektroskoopilised uuringud
(J. Kikas),

– nanostruktuursed materjalid (K. Haller),
– biofüüsikalised elementaarprotsessid ja nende dünaamika

(A. Freiberg),
– Eesti keskkonna radioaktiivsus ja kiirgusdoos (E. Realo),
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– aine süvastruktuuri teooria (V. Hižnjakov):
a) kondenseeritud aine teooria,
b) elementaarosakeste teooria ja relativistlik gravitatsioo-

niteooria,
– laserfüüsika ja laseroptilised tehnoloogiad (P. Saari),
– fundamentaalnähtused dielektrilistes materjalides ja nen-

de rakendusperspektiivid tehnikas (A. Luštšik).
• TÜ FI tuumaspektroskoopia laboril on koostöö kolme välispart-

neriga:
1) TÜ ja Saksamaa Lübecki Meditsiiniülikooli (LMÜ) koos-

tööprojekti allprojekt „Untersuchung dynamischer biomo-
lekularer Eigenschaften durch 57Fe-Kernstreuexperimente
mittels Synchrotronstrahlung“ (2001 – 2003, A. X. Trautwein
ja E. Realo);

2) PECO Project PA n◦ 96 “Combatting Illicit Trafficking of
Nuclear Materials”, JRC Institute of Transuranium Ele-
ments, Karlsruhe, ja Euroopa Komisjon, koos IAEA projek-
tiga “Regional Technical Co-operation Project RER/9/060”
(O. Cromboom, I. Maalmann (EKK) ja E. Realo, 1999 – 2002);

3) Eesti-Taani ühisuuringute projekt “Joint Estonian-Danish
Co-operation Project on Radiation Protection”, Risoe Na-
tional Laboratory/ Taani Valitsus (S. P. Nielsen, R. Rajamäe
(EKK) ja E. Realo, 2001 – 2003).

• KBFI-s on alustatud tahke oksiidi kütuseelementide materja-
lide uurimis- ja arendustööd. Eesmärgiks on leida elektrood-
ja elektrolüütmaterjale, mis võimaldaksid alandada kütuseele-
mendi töötemperatuuri ning muudaksid ta töökindlamaks ja
odavamaks.

• Tartu Observatooriumis jätkub töö kolme sihtfinantseeritava
teema raames:

– galaktikate teke ja areng paisuvas Universumis,
– tähtede ja nende atmosfääride ehitus ning evolutsioon,
– atmosfääri ja aluspinna kiirgusrežiim ja Eesti keskkonna

optiline monitoring.
• TO osaleb rahvusvahelises projektis “Crop Reflectance Operatio-

nal Models for Agriculture” (CROMA), Eesti-poolne projektijuht
on Andres Kuusk.
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• TÜ keskkonnafüüsika instituudis algas koostöö (A. Mirme) maa-
ilma juhtiva aerosooli uurimise aparatuuri tootva firmaga TSI
Incorporated, USA.

• TÜ keskkonnafüüsika instituudi teadur Ülle Kikas sai Euroo-
pa Liidu Socrates/Minerva programmi grandi projekti e-LSEE
(e-Learning in Science and Environmental Education) läbivii-
miseks 2001/2003. aastal. Projekti koordinaator on Tartu Ülikool,
partneriteks Hollandi, Inglismaa, Norra, Poola ja Tšehhi institut-
sioonid. Projekti kogumaksumus on 262 817 e, millest EL gran-
diga kaetakse 169 735 e. Tartu Ülikooli poolt kasutatav grandi
osa on 36 272 e ja omafinantseerimine 19 892 e. Projekti sisuks
on Euroopa GLOBE õpetajate koostöö Internetipõhise aineõppe
edendamiseks loodusainetes ja keskkonnakasvatuses. Projekti
põhitulemuseks on ainekavadega sobitatud õppematerjalide ko-
gum Interneti-põhiseks õppimiseks GLOBE interaktiivsele and-
mebaasile tuginedes (http://ael.physic.ut.ee/elsee/). Projekti te-
gevus Eestis toimub Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonnas
ja kümnes pilootkoolis, õppematerjalide loomisse ja testimisse
on kaasatud 14 õpetajat.

• Tallinna Pedagoogikaülikoolis toimub koostöö Rahvusvaheli-
se Aatomienergia Agentuuriga (International Atomic Energy
Agency), mis on eraldanud teadustöö läbiviimiseks grandi No
12062 “Stochastic processes at dense plasma beams interaction
with construction materials”.

VI. RAAMATUD JA KOGUMIKUD

1. Kalev Tarkpea, Henn Voolaid. Füüsika käsiraamat. Koolibri,
2002, 144 lk, ISBN 9985-0-1352-2.

2. Ü. Ugaste, J. Saukas. Füüsika gümnaasiumile. Küsimused, üles-
anded I. Tallinn, Avita, 2002.

3. Bronxten V.A., Pustil~nik I.B. �rnst �lius �pik.
1893 – 1985. – Moskva, Nauka, 2002. ISBN 5-02-022761-7
(Bronšten V. A., Pustõlnik I. B. Ernst Julius Öpik. Vene keeles).

4. VIII International Symposium on High Pressure Low Tempera-
ture Plasma Chemistry, July 21 – 25, 2002, Pühajärve, Estonia,
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Contr. Papers, Eds: A. Haljaste and T. Plank, Vol. 1, p. 1 – 209, Vol.
2, p. 213 – 445, Tartu, 2002.

5. The 4th Nordic-Baltic SPM Workshop (Tartu, Estonia, May 29 –
31, 2002). Abstract Book. Ed.: Ilmar Kink. Tartu, 2002, 84 pp.

6. Advanced Optical Materials for Information Storage and Proces-
sing (Tartu, September 26 – 28, 2002). Abstract Book. Eds: J. Ki-
kas, I. Sildos. Tartu, 2002, 15 pp.

VII. IN MEMORIAM

• Peep Kalv 25. XI 1934 – 1. I 2002
Meie hulgast on lahkunud innukas astronoom, astronoomia po-
pulariseerija ja pedagoog füüsika-matemaatikakandidaat Peep
Kalv, kes on andnud olulise panuse eesti astronoomiateadusesse
ja kogu eesti teaduskultuuri.
Astronoomina alustas ta tööd 1960. aastal tollases Füüsika ja
Astronoomia Instituudis. Tema põhiliseks uurimisalaks kujunes
muutliku heledusega tähtede, eriti varjutusmuutlike lähiskak-
siktähtede ehituse uurimine fotoelektriliste vaatluste abil Tal-
linna Tähetornis. Seejuures osales ta ka rahvusvahelistes muut-
like tähtede vaatlusprogrammides. Astronoomi-vaatlejana kuu-
lub talle kahtlemata esikoht eesti astronoomide seas. Pikka aega
oli Peep Kalv Tallinna Tähetorni juhatajaks ja selle instrumen-
taariumi täiendajaks ja edasiarendajaks.
Olles kõrghariduse saanud Tallinna Pedagoogilises Instituudis,
pidas ta väga tähtsaks pedagoogilist tegevust. Mitmeid aastaid
töötas ta kohakaasluse alusel Tallinna keskkoolides astronoo-
miaõpetajana. Ta kujundas ja juhendas Tallinna Tähetornis edu-
kalt töötavat noorte astronoomiahuviliste ringi. Selles saadud
teadmised ja kogemused on määranud mitmele noorele edasi-
se elukutse valiku.
Peep Kalvile oli südamelähedane astronoomia saavutuste popu-
lariseerimine. Tänu temale sai kogu eesti teadushuviline üldsus
kujundada ja täiendada oma teadmisi planeetide, tähtede, tä-
hesüsteemide, galaktikate ja nende süsteemide ning kogu Uni-
versumi ehituse ja evolutsiooni kohta. Ulatuslikku popularisee-
rimistööd tegi Peep Kalv väga mitmeti. Sageli esines ta raadios
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ja televisioonis, mitmesuguse kuulajaskonnaga auditooriumides
ning ekskursioonijuhina Tallinna Tähetornis. Ta on kirjutanud
arvukalt populaarteaduslikke artikleid ajakirjades ja ajalehtedes,
koostanud Eesti Taevaatlase, tõlkinud soome keelest mitu raa-
matut, kirjutanud palju märksõnu eesti entsüklopeedilistele väl-
jaannetele ning edukalt tegutsenud astronoomiliste väljaannete
toimetaja ja korrektorina.
Peep Kalv on olnud innukas ka populaarteadusliku tegevuse or-
ganisaatorina kuuludes Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia
Ühingu Kesknõukogusse ja selle Eesti Osakonna juhatusse, Ees-
ti Astronoomiaseltsi juhatusse, olles ühingu „Teadus“ loodus-
teaduste teaduslik-metoodilise nõukogu liige ning veel mõ-
ningatel analoogsetel juhtkohtadel. Ta oli initsiaatoriks praegu
igal aastal toimuvatele Eesti amatöörastronoomide konverents-
kokkutulekutele.
Peep Kalv on õpetanud, et astronoomia on üks romantilise-
maid reaalteadusi. Urmas Sisask, kes peab ennast Peep Kalvi õpi-
laseks, on kirjutanud oratooriumi RX Cassiopeia, mis on pühen-
datud Peep Kalvi mälestusele ning mille esiettekanne toimus 7.
aprillil kell 12.00 Tallinnas Mustpeade majas.

• Juhan Ross 14. VIII 1925 – 21. VI 2002
Tartu Observatooriumi ja kogu Eesti teadlaskonda on tabanud
valus kaotus. Pärast rasket haigust lahkus 77. eluaastal meie hul-
gast mitmekülgne teadlane, Tartu biogeofüüsikute koolkonna
rajaja akadeemik Juhan Ross.
Juhan Ross sündis Virumaal Aburi külas kooliõpetajate peres. Ta
lõpetas 1951. a TRÜ teoreetilise füüsika erialal ja suunati töö-
le Tartu Aktinomeetriajaama nooremteaduriks. Aktinomeetria-
jaama baasil tekkis J. Rossi initsiatiivil ja juhtimisel Füüsika ja
Astronoomia Instituudi atmosfäärifüüsika sektor. J. Ross töötas
instituudis, praeguse nimega Tartu Observatooriumis, kokku 52
aastat.
Juhan Rossi esialgseks peamiseks uurimisteemaks olid aktino-
meetrilised riistad ja mõõtmismetoodika, mille tulemuste põhjal
ta kaitses 1957. a kandidaadiväitekirja Leningradis Geofüüsika
Peaobservatooriumis. Kuuekümnendatel aastatel kerkis J. Ros-
si ja tema juhitava atmosfäärifüüsika sektori uurimistemaatikas
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seniste päikesekiirguse ja atmosfääriuuringute kõrvale päeva-
korda taimkatte kiirgusrežiim. Viimasest omakorda kasvasid väl-
ja taimkatte struktuuri, fotosünteesi ja produktiivsuse uurimis-
teemad ning hiljem süvauuringud taimelehe fotosünteesi ja tai-
mefüsioloogia alal. Doktoriväitekirja kaitses Juhan Ross optika
alal 1971. a Tartu Ülikoolis, professoriks valiti 1978. a. Ülemaa-
ilmse tuntuse omandas J. Ross oma töödega taimkatte kiirgusle-
vi, produktiivsuse teooria ja biogeofüüsika alal.
J. Ross valiti 1988. a Üleliidulise Põllumajandusakadeemia tegev-
liikmeks, 1992. a Vene Põllumajandusteaduste Akadeemia välis-
liikmeks ning 1993. a Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks.
Ta on valitud Joensuu Ülikooli audoktoriks (1989) ja mitmete
teaduslike seltside auliikmeks, ta oli mitmete teadusajakirjade
toimetuskolleegiumi liige. 1985. a autasustas Eesti Teaduste Aka-
deemia J. Rossi medaliga. 2001. a autasustati teda Valgeristi 3.
järgu ordeniga. Juhan Ross kuulus Eesti Füüsika Seltsi asutaja-
liikmete hulka ja oli aastail 1989 – 1991 EFSi juhatuse esimese
koosseisu liige.
Liialdamata võib väita, et Juhan Rossiga algas Eesti kaasaegne at-
mosfäärifüüsika ja biogeofüüsika. Juhan Rossi poolt juhitud tea-
duskollektiivist on aastate jooksul välja kasvanud hulk Eestis ja
ka rahvusvaheliselt tuntud teadlasi, kelle kujunemisel on tal ol-
nud suur panus ja kes kannavad edasi tema alustatud ideid.

VIII. FÜÜSIKAHARIDUSLIK TEGEVUS

• EL Socrates/Minerva projekti raames korraldas TÜ keskkonna-
füüsika instituut koos Tšehhi Keskkonnahariduse Assotsiatsioo-
niga TEREZA rahvusvahelise e-õppe alase seminari. 4.– 7. april-
lil Prahas toimunud seminarist võttis osa 38 õpetajat, teadlast ja
haridustegelast kuuest Euroopa riigist ja USA-st.

• 2002. a kevadel korraldati Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi vii-
mase klassi õpilastele ekskursioon KBFI laboratooriumidesse ja
räägiti füüsikute tööst.

• Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudi töötajad T. Aas ja
V. Harvig jätkasid Tallinna tähetornis tööd noorte astronoo-
miahuvilistega.
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• Tartu Tähetornis on jätkanud astronoomia populariseerimist
astronoomiaring, kus toimuvad laiale huviliste ringile mõeldud
loengud ja vaatlused. AHHAA-keskuse planetaariumiga viiakse
läbi planetaariumietendusi erinevates Eesti paikades. Regulaar-
selt ilmub ka veebi-ajakiri „Vaatleja“, mille leiate veebiaadressilt
http://www.obs.ee/.

• Tartu Observatooriumi Stellaariumit külastas 2002. aasta jooksul
190 ekskursioonigruppi, kokku ligi 5000 inimest.

• Tartus Struve majas saavad kooliõpetajad ja teised huvitatud ka-
sutada (populaar)teaduslikku laborit LabPro. See on peamiselt
populaar-teadusliku suunitlusega riistvarakomplekt, mille abil
saab mõõta erinevaid füüsikalisi suurusi alates kiirusest, tempe-
ratuurist ja valgushulgast ning lõpetades aine koostisega. Lisain-
fo: http://www.ahhaa.ee/E/?m5-mitmesugust.html.

• 8. aprillil lõppes Tartu Ülikoolis Eesti koolinoorte 49. füüsika-
olümpiaad.

Eesti koolinoorte 49. füüsikaolümpiaadi lõppvooru žürii otsus
I Autasustada eriauhindadega

– Hendrik Nigul (12. klass, Tallinna Inglise Kolledž) – Füüsika
Instituudi eriauhind;

– Mihkel Kree (11. klass, Hugo Treffneri Gümnaasium) – Eesti
Füüsika Seltsi eriauhind;

– Martin Pettai (12. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium)
– Tartu Tähetorni Astronoomiaringi eriauhind.

II Autasustada 1. järgu diplomiga
– Gümnaasiumi arvestuses: Hendrik Nigul (12. klass, Tallinna

Inglise Kolledž).
– Põhikooli arvestuses: Dmitri Derkatš (9. klass, Tallinna Lää-

nemere Gümnaasium).
III Autasustada 2. järgu diplomiga

– Gümnaasiumi arvestuses:
* Martin Pettai (12. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaa-

sium),
* Mihkel Kree (11. klass, Hugo Treffneri Gümnaasium),
* Fjodor Novožilov (10. klass, Narva Humanitaargüm-

naasium),
* Jaanus Sepp (12. klass, Tallinna Reaalkool).
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– Põhikooli arvestuses:
* Aleksandr Morozenko (9. klass, Narva Humanitaar-

gümnaasium),
* Karel Aru (9. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium),
* Jaan Vajakas (9. klass, Tallinna Reaalkool),
* Ott Rebane (9. klass, Tallinna Reaalkool),
* Mattias Linnap (9. klass, Tallinna 21. Kool).

IV Autasustada 3. järgu diplomiga
– Gümnaasiumi arvestuses:

* Mihkel Rähn (12. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaa-
sium),

* Anton Karputkin (12. klass, Tallinna Tõnismäe Reaal-
kool),

* Anti Sullin (12. klass, Õismäe Humanitaargümnaa-
sium),

* Margus Sepp (10. klass, Tallinna Reaalkool),
* Aleksandr Jakovlev (11. klass, Narva Pähklimäe Güm-

naasium),
* Peeter Piksarv (11. klass, Tallinna Rocca al Mare Kool),
* Deivid Pugal (12. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaa-

sium),
* Toomas Laasik (12. klass, Hugo Treffneri Gümnaa-

sium).
– Põhikooli arvestuses:

* Siim Ainsaar (9. klass, Saku Gümnaasium),
* Jevgenia Rogožina (9. klass, Narva Pähklimäe Gümnaa-

sium),
* Andres Kõiv (9. klass, Rapla Vesiroosi Gümnaasium).

V Autasustada järguta diplomiga
– Gümnaasiumi arvestuses:

* Mihkel Müür (10. klass, Tallinna Prantsuse Lütseum),
* Andres Luuk (12. klass, Nõo Reaalgümnaasium),
* Rainer Vabamäe (12. klass, Tallinna Inglise Kolledž),
* Martin Kütimets (10. klass, C. R. Jakobsoni nim Güm-

naasium),
* Oleg Košik (11. klass, Tallinna Tõnismäe Reaalkool),
* Sander Sõnajalg (11. klass, Tallinna Reaalkool),
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* Dmitri Lomovski (10. klass, Tallinna Lasnamäe Güm-
naasium),

* Siim Rahu (12. klass, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium).
– Põhikooli arvestuses:

* Holger Haas (8. klass, Viira Põhikool),
* Mihhail Bõtšinski (8. klass, Narva Kesklinna Gümnaa-

sium),
* Andrei Korsunski (8. klass, Mustamäe Humanitaargüm-

naasium),
* Vassili Novikov (8. klass, Narva Humanitaargümnaa-

sium),
* Erik Jaaniso (9. klass, Tartu Tamme Gümnaasium),
* Oleg Jelissejev (8. klass, Narva Kesklinna Gümnaasium).

VI Autasustada eridiplomiga
– Andrei Šehirev (9. klass, Vladimir Kornijenko Eragümnaa-

sium) – parim eksperimentaator põhikooli vanuserühmas;
– Deivid Pugal (12. klass, C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium),

Anton Karputkin (12. klass, Tallinna Tõnismäe Reaalkool) –
parimad eksperimentaatorid keskkooli vanuserühmas.

VII Žürii avaldab tänu õpilaste hea ettevalmistamise eest õpetajate-
le: Guido Vegman, Veljo Aava, Madis Reemann, Nadežda Tšerka-
šina, Mart Kuurme, Tatjana Beloussova, Ülo Meerits, Nelli Afo-
nina, Tõnu Lember, Olga Astahhova, Eero Järvekülg, Janne Tüür,
Endel Nöörlaid, Mare Kalle.

VIII Vastavalt olümpiaadi statuudile arvata Eesti võistkonna liikmeks
rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil

Hendrik Nigul (12. klass, Tallinna Inglise Kolledž).
IX Nimetada rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi Eesti võistkonna

kandidaatideks
Martin Pettai, Mihkel Kree, Fjodor Novožilov, Jaanus Sepp,
Mihkel Rähn, Anton Karputkin, Anti Sullin, Margus Sepp,
Aleksandr Jakovlev, Peeter Piksarv, Deivid Pugal, Toomas
Laasik, Mihkel Müür, Martin Kütimets, Oleg Košik, Siim Ra-
hu.

Jaak Kikas, füüsikaolümpiaadi žürii esimees
Jaan Susi, komisjoni esimees Tartus 8. aprillil 2002. a.
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• 6.– 7. mail toimus Soomes Joensuu Ülikoolis Eesti-Soome maa-
võistlus füüsikas. Täiendavat informatsiooni leiate veebilehekül-
jelt http://www.ttkool.ut.ee/phys/soome/.

• 21.– 30. juulil Indoneesias Bandungis toimunud XXXIII rahvus-
vahelisel koolinoorte füüsikaolümpiaadil pälvisid pronksmedali
Mihkel Kree (Hugo Treffneri Gümnaasium) ja Anti Sullin (Tallin-
na Õismäe Humanitaargümnaasium), diplomi vääriliseks tun-
nistati Jaanus Sepp (Tallinna Reaalkool). Võistlusel osalesid ka
Mihkel Rähn (Viljandi C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium) ja
Fjodor Novožilov (Narva Humanitaargümnaasium). Võistkon-
na esindajatena olid kaasas Jaan Kalda (KübI) ja Maksim Säkki
(TTÜ).

• 23. novembril korraldas TÜ täppisteaduste kool Eesti koolinoor-
te 13. füüsikaülesannete lahendamise lahtise võistluse. Noore-
mas rühmas võttis võistlusest osa 223 õpilast, vanemas rühmas
100 õpilast.

– Noorema rühma tulemused
1. Aleksandr Morozenko, 58 pt, Narva Humanitaargüm-

naasium, 10. kl, õpetaja Nadežda Tšerkašina
2. Mattias Linnap, 56 pt, Tallinna 21. Kool, 10. kl, õpetaja

Maie Tibar
3. Dmitri Derkatš, 54 pt, Tallinna Läänemere Gümnaa-

sium, 10. kl, õpetaja Olga Astahhova
– Vanema rühma tulemused

1. Fjodor Novožilov, 51,5 pt, Narva Humanitaargümnaa-
sium, 11. kl, õpetaja Nadežda Tšerkašina

2. Mihkel Kree, 51 pt, Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. kl,
õpetaja Madis Reemann

3. Aleksei Lissitsin, 40 pt, Ahtme Gümnaasium, 12. kl,
õpetaja Viktor Titov

* * *

Kroonika koostas Anna Aret (TO). Andmeid andsid Piret Kuusk
(TÜ FI), Hugo Mändar (TÜ FO magistrikomisjon), Virge Anso
(TÜ FO dekanaat), Kalev Tarkpea (TÜ FKEF), Ants Haljaste (TÜ
FKEF), Henn Voolaid (TÜ FKMF koolifüüsika keskus), Rein Rõõm
(TÜ FKKF), Urmas Nagel (KBFI), Tõnu Ruus (TTÜ) ja Tõnu
Laas (TPÜ). Andmed ETF uurimistoetuste kohta pärinevad ETF
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koduleheküljelt http://www.etf.ee. Andmed kooliõpilaste füüsika-
olümpiaadide kohta pärinevad TÜ täppisteaduste kooli kodule-
heküljelt http://www.ttkool.ut.ee/. Andmed Eesti Teaduste Akadee-
mia üliõpilastööde konkursi kohta pärinevad TA koduleheküljelt
http://www.akadeemia.ee/ ning üliõpilaste teadustööde riikliku kon-
kursi kohta Haridusministeeriumi koduleheküljelt http://www.hm.ee/.
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SUMMARY

SUMMARY

The 13th Annual of the Estonian Physical Society starts with an arti-
cle “Fraud and Physics” by Ingolf Lindau, Indrek Martinson and Piret
Kuusk, who give an overview of the problems of science ethics and fal-
sification of data in physics. Laur Järv continues this analysis in an
article on the Bogdanov affair.

Three reports presented on the 32nd Estonian Days of Physics
(February 15 – 16, 2002), which is the main scientific meeting of the
Estonian Physical Society, are published in the Annual. A full report
and abstracts of all presentations on the 33rd Estonian Days of Physics
(February 14 – 15, 2003) are also published in the third part of the An-
nual.

The fourth part of the Annual comprises official materials of the
Estonian Physical Society: the 2002 Annual prize winner, the 2002
Student Prize winners and the Honorary Citation winner, the Student
Prize statute, Annual Report 2002, the list of new members and the list
of the Board members of the Estonian Physical Society.

The Estonian Physical Society is a member of the European Phys-
ical Society. The Estonian Physics Teachers’ Association has joined
the Estonian Physical Society. The consolidation was approved of at
the General Meeting of the Estonian Physical Society on February 15,
2002. The Estonian Commission for Optics, a member of the Interna-
tional Commission for Optics, was founded in 2002 by a decree of the
Board of the Estonian Physical Society.

The last part of the Annual is a record of the most significant events
in the development of physics in Estonia in 2002.
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