
Optika kodutööd – vali üks.

1) Uuri murdumist ja arvuta murudumisnäitaja.

Võta viiesendine münt ja pane see kruusi põhja. Lihtsam on, kui kleebid mündi plastiliini või 
nätsuga põhja kinni. Istu laua taha ja pane kruus enda ette lauale. Võta kindel asend. Istuma peab 
kogu aeg samas asendis, niheleda ja pead liigutada ei tohi. Lükka kruusi täpselt nii palju endast 
eemale, et sa münti enam ei näe. See jääb serva taha peitu. Nüüd vala kruusi vett või parem las 
keegi teine valab, sest liigutada ju ei tohi. Mis juhtub?

Sellest lihtsast valguse murdumise katsest, mida igal aastal tehakse tuhandetes koolides üle 
maailma, saab aimu, mis on murdumine ja peaks saama välja arvutada vee murdumisnäitaja. 
Kõigepealt tee endale selgeks, mis on murdumisnäitaja ja tee joonis.

Esita oma joonis, arvutus, seletus, foto, video vms, mis veenaks, et oled seda katset tõesti teinud. 
Kui suur on puhta vee murdumisnäitaja? Kas soolvee, suhkruvee või taimeõli murdumisnäitaja on 
suurem või väiksem kui puhtal veel? Kui palju?

Muuseas, murdumisnäitaja on inglise keeles refractive index või index of refraction. Taimeõli 
murdumisnäita kohta on peidetud päris hea vihje nähtamatuse teemasse.



2) Valmista kunstlik vikerkaar, aga pane tähele, et mitte kõik vikerkaarevärvidega nähtused ei ole 
vikerkaared ja Youtube valetab selles asjas häbitult. Vikerkaar tekib valgusest (soovitavalt päikese- 
või kuuvalgus) murdumise, peegeldumise ja dispersiooni tulemusel piiskades. Ei tohiks segi ajada 
halode ja kaarjate spektritega. Koosta lühike juhend, kuidas ise vikerkaart välja kutsuda. Lisa mõni 
pilt või lühike videolõik.

3) Tee ise spektroskoop (näiteks DIY spectroscope), hea meisterdamise ülesanne. Pildista kaks 
spektrit.

1. Päikesevalgus (kui päikselised päevad lõpevad, võib võtta hõõglambi)
2. Luminofoorlamp (kompaktluminofoorlamp, päevavalguslamp, mõnikord ka kutsutud 

säästulamp, aga mitte LED)

Spektrid on erinevad. Pane piltide juurde lühike lugu, miks spektrid on erinevad.

4) Valmista ise prisma, näiteks veest. Tekita liitvalgusest (päike, lamp, leek) spekter. Tee järgi 
ilmakuulus Newtoni katse, st pane spektrivärvid uuesti kokku. Tee oma seadmest pilt ja mõni lause 
seletuseks. 



5) Kui sul juhtub olema laser, uuri difraktsiooni (näiteks hair diffraction). Võib ka proovida teha
kitsast pilu või väikest ava. Seleta lühidalt kuidas selle katsega saab mõõta juuksekarva jämeduse 
või ava läbimõõdu. Pane seletusele oma dirfaktsioonipilt ka juurde.

6) Sul on fotoaparaat, millel saab objektiivi ära võtta? Proovi objektiivita fotograafiat (näiteks 
lensless photography). Kui mõni pilt tuleb hästi välja, fotografeeri ka oma fotoaparaati, millega pilt 
saadud.  Seda võib teha peeglist, aga võib ka telefoni või teise kaamera appi võtta. Kirjuta lühike 
seletus, kuidas see võimalik on ja pane pildid kaasa.


