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Tähelepanu: kõik mõõtmis- ning arvutustulemused esitage SI ühikutes sobiva arvu 
tüvenumbritega. Mõõtemääramatused esitage ainult siis, kui neid on otsesõnu nõutud. 

1.0 Sissejuhatus 
Eksperimendid laserkaugusmõõtjaga (LKM) 

 
Joonis 1.1 Mõned esemed eksperimendivarustusest:  
A: Laserkaugusmõõtja  
B: Optiline fiiber (umbes 1 m pikkune) 
C: Auguga mustad kleepuvad viltpadjad 
D: Mõõdulint 
E: Kleeplint 
F: Käärid 
G: Musta kasti kaas 

Laserkaugusmõõtja (LKM, vt Joonis 1.2 ja 1.3) koosneb kiirgajast ja vastuvõtjast. Kiirgajaks on 
laserdiood, mis kiirgab moduleeritud laserkiirt: st kiirt, mille amplituud muutub väga kõrge 
sagedusega. Kui laserkiir tabab eset, siis valgus peegeldub lasertäpist kõigis suundades. Osa sellest 
valgusest naaseb seadme vastuvõtjasse, mis paikneb vahetult kiirgaja kõrval. Seadme teleskoopiline 
optika on fokusseeritud lasertäpi peale ning kogub lasertäpist tagasi jõudnud valguse. Seadme 
elektroonika mõõdab ajavahet vastuvõetud ning kiiratud signaali modulatsiooni vahel. Viivitus t 
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modulatsioonis on võrdne ajaga, mis kulub valgusel liikumaks kiirgajast vastuvõtjani. Niiviisi 
mõõdetud aeg teisendatakse seejärel väärtuseks 

� ! �
� �� " �  

See väärtus y kuvatakse seadme ekraanil. Selles valemis � ! #$%%&' � ()�*+	� on valguse kiirus. 
Konstant k sõltub seadistusest: saate valida, kas kaugust mõõdetakse arvestades seadme ees- või 
tagaotsast. Kui seade sisse lülitatakse, siis vaikimisi seadistuseks on vahemaa mõõtmine seadme 
tagaotsast arvestades. Seda seadistust ärge ühegi järgneva mõõtmise jooksul muutke. 

Parallaksi tõttu ei suuda LKM mõõta lühemaid vahemaid kui 5 cm. Maksimaalne mõõdetav 
vahemaa on umbes 25 m. Seadme kuju on selline, et selle taga- ning eesots on laserkiirega risti. Kui 
seade lebab laual, siis kiiratud valgus on polariseeritud vertikaalselt (ekraaniga risti). 

Dioodlaser on klass 2 võimsusega < 1 mW ning lainepikkusega 635 nm. Tootja poolt märgitud 
määramatus mõõtmise tulemuses on +/- 2 mm. 

Ettevaatust: laser võib kahjustada teie silmi. Ärge vaadake otse laserkiirt ega suunake seda 
teiste inimeste silmadesse!  
 

LKM seadistus 
Ülaltoodud vahemaa y arvutamine eeldab muidugi, et valgus on levinud kiirusega c. Selle 
eksperimendi täpsust silmas pidades pole vaja eristada valguse kiirusi vaakumis ja õhus, sest 
standardrõhul ja –temperatuuril on kuiva õhu murdumisnäitaja ($)))#% 
 ($))). 

 
Joonis 1.2 Tähistamata kuus nuppu ei ole eksperimendi jaoks olulised (neid kasutatakse pindala ja ruumala 
leidmiseks). Seevastu on olulised nupud: 

A: Sisse/välja 

B: Nullpunkti vahetamine (kauguse arvestamine seadme ees- või tagaotsast)  

C: Nullpunkti indikaator (kauguse arvestamine seadme ees- või tagaotsast) 

D: Lülita laser sisse / alusta mõõtmist 
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E: Pidev mõõtmine 

F: Pideva mõõtmise indikaator 
 

 

 
Joonis 1.3 Laserkaugusmõõtja eesots: 

A: Vastuvõtja: lasertäpile fokusseeritud teleskoobi lääts 

B: Kiirgaja: Ärge otse laserkiirt vaadake! 

 

1.1 Mõõtmine laserkaugusmõõtjaga 
Seade teostab mõõtmise, kui vajutate nupule D, vt. Joonis 1.2. 

 

1.1a Mõõtke LKM-i abil vahemaa H laua pealt põrandani. Kirjutage välja mõõtemääramatus 
��. Näidake joonisega, kuidas mõõtmist teostasite. 0.4 
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1.2 Eksperiment optilise fiibriga  
!

!
 

Joonis 1.4 Optilise fiibri diagramm. 
!

Teie käsutuses on optiline fiiber pikkusega umbes 1 m ning diameetriga umbes 2 mm. Fiiber 
koosneb kahest optilisest materjalist. Südamik (diameeter umbes 1 mm) on tehtud kõrge 
murdumisnäitajaga plastikust. Südamikku ümbritseb natuke väiksema murdumisnäitajaga plastikust 
kate, ning seda katab omakorda kaitsev mustast plastikust kiht. Südamik ja kate toimivad kui 
lainejuht kaabli otsa saabunud valguse jaoks, kuna südamiku ja katte piiril toimub täielik 
sisepeegeldus, ning sedasi välditakse valguse lahkumist südamikust – niikaua, kui langemisnurk on 
kriitilisest täieliku sisepeegelduse nurgast suurem. Kokkuvõttes, valgus levib fiibris isegi siis, kui 
fiibrit painutatakse, niikaua kui paine ei ole liiga suur.  
 
Seadistage LKM pideva mõõtmise re!iimi (vt Joonis 1.2 E), nii et lugem y ekraanil uueneb 
ligikaudu kord sekundis. LKM läheb automaatselt uinumisre!iimile mõne minuti pärast. Seda saab 
taas aktiveerida, vajutades punasele stardinupule. 
Katke LKM-i vastuvõtja hoolikalt ja õrnalt ühe väikese musta viltpadjaga, mille sees on 2 mm 
suurune auk (vt Joonis 1.3 A). (Teine viltpadi on teile varuks.) Viltpadja kleepuv pool vajutage 
õrnalt vastu läätse. 
Sisestage optiline fiiber pikkusega x viltpadja auku nii, et ta puutub vastu läätse, vt. Joonis 1.5. 

 
Joonis 1.5 (a) Viltpadi ja optiline fiiber. (b) Optilise fiibri kinnitamine. 
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Fiibri teine ots hoidke vastu kiirgajat nii, et ots puutuks klaasiga kokku laserkiire keskel. Nüüd 
võtke ekraanilt y-väärtuse lugem. Kasutage kääre, et lõigata fiibrist erineva pikkusega juppe ning 
sedasi muuta fiibri pikkust x.  
Mõelge väga hoolikalt, enne kui hakkate fiibrit lõikama, sest uut fiibrit te juurde ei saa!! 
Elektrooniliste komponentide soojenemise tõttu võib LKM-i ekraan näidata termomeetri ikooni, kui 
ta on töötanud pideva mõõtmise re!iimis pikka aega. Kui see juhtub, siis lülitage LKM mõneks 
ajaks välja, et seade jõuaks jahtuda. 
 
 
 
  

1.2a Mõõtke üksteisele vastavad x ja y väärtused. Oma mõõtmised vormistage tabelina. 
Joonistage graafikule � sõltuvalt �-st.  1.8 

1.2b Kasutage graafikut, et määrata fiibri südamiku materjali murdumisnäitaja ���. Arvutage 
valguse kiirus ���optilise fiibri südamikus. 1.2 
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1.3 Kaldu asetatud laserkaugusmõõtja 
Selles eksperimendiosas läheb teil vaja Joonisel 1.6 näidatud vahendeid 
!

 
Joonis 1.6 Joonisel on näidatud järgnevad vahendid: 
A: Optiline veeanum veega ja mõõtelint 
B: Magnet, mille abil kinnitada rauast nurgik musta kasti peale. (Magnet on esialgu nurgiku küljes.) 
C: Rauast nurgik koos kleepuvate vahupadjakestega 
D: Kleepuvad vahupadjakesed 

 
Eemaldage läätse küljest must viltpadjake. LKM tuleb nüüd üles seada järgnevalt: 
Kinnitage kaks kleepuvat vahupadjakest nurgikule, vt Joonis 1.7 A. 
 



   
 
   Valguse kiirus  E1 

!

Page 7 of 9!
!

 
Joonis 1.7 Kahe kleepuva vahupadjakese kinnitamine nurgikule. 
 

LKM tuleb hoolikalt kinnitada nurgikule kaldasendis nagu näidatud Joonisel 1.8. 

 
Joonis 1.8 Laserkaugusmõõtja kinnitamine nurgikule. 

 
Nurgik koos LKM-iga tuleb asetada musta kasti peale nagu näidatud Joonisel 1.9. Kinnitage rauast 
nurgik kasti külge magnetiga, mis asetage kasti sisse kasti ülemise tahu alumisele küljele. (Väike 
magnet asub algselt rauast nurgiku küljes.) On tähtis, et asetate LKM-i täpselt nagu fotol, sest kasti 
ülemine tahk on umbes 4 kraadise kalde all. Laserkiir peaks nüüd olema suunatud vabalt allapoole 
kaldu. 
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Joonis 1.9 Eksperimentaalseade. Musta kasti kasutage ainult platvormina. Pildil pudeli taga näivat varustust 
selles eksperimendis ei kasutata. 
A: Tähtis: Musta kasti põhi peab olema suunatud ettepoole nagu näidatud. Üleval paiknev tahk on 
horisondi suhtes kaldu umbes 4 kraadise nurga all. Laserkaugusmõõtjat asetades paigutage see kogu 
aeg sama nurga all. 

 

Kui eelnevate juhiste järgi asetatud LKM sisse lülitada, moodustab laserkiir vertikaalsihiga nurga 
��. See nurk, mida peate kogu eksperimendi ajal hoidma muutumatuna, tuleb nüüd järgnevalt 
määrata. Optilist veeanumat siin osas vaja ei lähe, nii et pange see eemale. 
 

1.3a 
Mõõtke LKM-iga kaugus �� punktini, kus laserkiir tabab laua pinda. Seejärel liigutage 
kasti koos LKM-iga horisontaalselt, kuni laserkiir tabab põrandat. Mõõtke LKM-iga 
kaugus �� punktini, kus laserkiir tabab põrandat. Kirjutage välja määramatused. 

0.2 

1.3b Arvutage nurk ��, kasutades ainult mõõtmistulemusi ��! ��"ja �, mida mõõtsite 
ülesandes 1.1a. Arvutage määramatus ���. 0.4 
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1.4 Eksperiment optilise veeanumaga 
Asetage optiline veeanum nii, et laserkiir tabab veeanuma põhja selle keskpunki lähedal, vt Joonis 
1.10. Valage anumasse veidi vett. Vee sügavus on nüüd �. Võtke LKM-i ekraanilt lugem �. 

 
Joonis 1.10 Laserkiire skeem optilises anumas vee sügavusega �. 

 

1.4a Mõõtke omavahel vastavaid � ja � väärtuseid. Tehke tabel oma mõõtmistulemustega. 
Joonistage graafikule � sõltuvalt �-st. 1.6 

1.4b Selgitage teoreetiliselt võrrandite abil, mis peaks olema graafiku funktsioon. 1.2 

1.4c Kasutage seda graafikut, et määrata vee murdumisnäitaja ��.  1.2 
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2.0 Sissejuhatus 
Selles eksperimendis kasutatavad vahendid on näidatud Joonisel 2.1. 

 
Joonis 2.1 Eksperimendis E2 kasutatavad vahendid. 

 
Vahendite loend (vt Joonis 2.1): 
A: Päikeseelement 
B: Päikeseelement 
C: Lahtritega kast, millesse paigutada valgusallikas, päikeseelemendid jne. 
D: LED-lamp hoidjas 
E: Toiteallikas valgusallikale D 
F: Muudetava takistusega takisti 
G: Hoidja, mille abil saab päikeseelemendi asetada kasti C 
H: Ringikujuline ava, mida kasutada kastis C 
I: Hoidja, mille abil saab kaks päikeseelementi asetada kasti C 
J: Varjestamise plaat, mida kasutada kastis C 
K: Digitaalne multimeeter 
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L: Digitaalne multimeeter 
M: Näpits-klemmidega juhtmed 
N: Optiline veeanum (suur küvett) 
O: Mõõtelint 
P: Käärid 
Q: Kleeplint 
R: Vesi anuma N jaoks 
S: Paperrätik üleliigse vee kuivatamiseks 
T: Plasttops, kuhu panna üleliigne vesi anumast N (topsi Joonisel 2.1 näidatud ei ole) 
U: Plastikpipett (puudub Jooniselt 2.1) 
V: Kate kasti C sulgemiseks (puudub Jooniselt 2.1) 
 

Andmeleht: füüsikaliste konstantide tabel 
 

Valguse kiirus vaakumis � ! "#$$% & '(�)*)+	�  
Elementaarlaeng  � ! '#,(" & '(	��)-  
Boltzmanni konstant �
 ! )'#.%' & '(	��)/)0	�  

 
 
Päikeseelement muudab osa pealelangeva valguse elektromagneetilisest energiast elektrienergiaks, 
eraldades elemendis paiknevaid laenguid. Sel moel saab tekitada elektrivoolu. Eksperimendis E2 
uurite antud katsevahendite abil päikeseelemente. Katsevahenditeks on kast koos valgusallika 
hoidja, päikeseelemendi hoidjate, erinevate plaatide ja kattega. Muudetava takistusega takisti tuleks 
paigaldada kasti külge nagu Joonisel 2.2. Üks kolmest takisti klemmist on eemaldatud, sest teil 
läheb tarvis ainult allesjäänud kahte klemmi. Samuti on teile antud näpitsklemmidega juhtmeid ja 
kaks päikeseelementi (tähistatud seerianumbriga ning tähega A või B), mille klemmid asuvad 
tagaküljel. Need kaks päikeseelementi on küll sarnased, kui võivad mõneti erineda. Kaks 
multimeetrit on varustatud klemmidega, et neid kasutada vastavalt ampermeetri ja voltmeetrina, vt 
Joonis 2.3. Samuti läheb teil eksperimendis tarvis optilist veeanumat ja natuke vett 
joogiveepudelist. 
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Joonis 2.2 (a) Kast koos valgusallikaga ja takisti, mis tuleb kastile kinnitada. (b) Kasti külge kinnitatud 
takisti. Pange tähele, et keeratava nupu kõrval on pisike fikseerimiskonksuke, mis sobitub vastavasse auku.  

 
Joonis 2.3 Multimeetrid, mis on varustatud sobivate klemmidega, et kasutada neid kas ampermeetrina 
(vasakul) või voltmeetrina (paremal). Seadet saab sisse lülitada, vajutades “POWER” nupule üleval vasakul 
nurgas. Kui seadet mõnda aega mitte kasutada, lülitub see ise välja. Saab mõõta alalisvoolu ja alalispinget 
!"#, samuti vahelduvvoolu ja –pinget (~)�� ����������������		�
����� �� ���������	� �	����
	����� �������
Sõltumata mõõtepiirkonnast on suurima lugemi ajal on ampermeetri klemmidel potentsiaalide vahe 200 mV. 
Mõõtepiirkonna ületamisel kuvatakse ekraanile “l” ning te peate valima suurema mõõtepiirkonna. Nuppu 
“HOLD” (ülal paremal) pole vaja vajutada, kui te just ei taha hetke mõõtetulemust ekraanile jätta. 
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HOIATUS: Ärge kasutage multimeetrit oomeetrina päikeseelemendi mõõtmiseks, sest 
tekitatud mõõtmisvool võib päikeseelemendi rikkuda. Multimeetritel mõõtepiirkonna 
vahetamisel pöörake valikunuppu ettevaatlikult, et seda mitte lõhkuda. Kontrollige, et 
ekraanil koma tähistava punkti all oleks arv – kui valikunupp pole õiges asendis, siis 
multimeeter tegelikult ei mõõda, olgugi et ekraanil on numbrid. 
Tähelepanu: Ärge muutke toiteallika pinget, see peab olema 12 V kogu eksperimendi ajal. 
(Lambi toiteallikas tuleb ühendada laual asuvasse pistikusse (230 V ~).) 
Tähelepanu: Määramatusi esitage ainult siis, kui seda on otsesõnu nõutud. 
Tähelepanu: Kõik mõõdetud ja arvutatud väärtused tuleb esitada SI ühikutes. 
Tähelepanu: Kõigi voolu- ja pingemõõtmiste ajal peab LED-lamp olema sisse lülitatud. 
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2.1 Päikeselemendi voolu sõltuvus valgusallika kaugusest 
Selles küsimuses peate mõõtma voolu �, mille tekitab päikeseelement, kui see on ühendatud 
vooluringi ampermeetriga, ja selgitama, kuidas sõltub vool valgusallika kaugusest �. Valgus 
tekitatakse iga üksiku valgusdioodi sees, seepärast mõõtke kaugus � nagu näidatud Joonisel 2.4. 

 
Figure 2.4 Küsimuse 2.1 eksperimendiskeemi pealtvaade. Pange tähele, et vahetult päikeseelemendi A ees 
asetseb ringikujuline ava a. 
Kaugus on mõõdetud valgusdioodi sisemusest kuni päikeseelemendi pinnani.!

 

Selles eksperimendis ärge muutke ampermeetri mõõtepiirkonda, sest sisetakistus sõltub 
mõõtepiirkonnast ning selle muutmine mõjutab päikeseelementi läbiva voolu suurust.  

Kirjutage vastustelehele valgusallika ja päikseelemendi A seerianumbrid. Paigaldage valgusallikas 
U-kujulisesse hoidjasse (valgusallikas sobitub hoidjasse tihedalt, olge selle seadistamisel kannatlik). 
Paigaldage päikeseelement A ühe elemendi hoidjasse ning asetage ringikujuline ava vahetult selle 
ette. Voolutugevus � funktsioonina valgusallika kaugusest � (kui � pole just liiga väike) avaldub 
ligikaudu kui 

�!�" # ��
$ % ��

��
 

kus �� ja � on konstandid.  
!

2.1a Mõõtke I funktsioonina sõltuvalt r-st ja kandke oma mõõtmistulemused tabelisse. 1.0  

2.1b Kasutades sobivat graafilist meetodit, leidke Ia ja a väärtused. 1.0 

!

! !
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2.2 Päikeseelemendi voltamperkarakteristik 
Eemaldage ringikujuline ava. Paigaldage muudetava takistusega takisti kasti külge, nagu näidatud 
Joonisel 2.2. Asetage valgusallikas lahtrisse number 0, mis on takistist kõige kaugemal. Pange ühe 
elemendi hoidjas asuv päikeseelement A ilma ringikujulise avata lahtrisse number 10. Valmistage 
ette vooluring, nagu näidatud Joonisel 2.5, nii et saaksite mõõta päikeseelemendi 
voltamperkarakteristikut, ehk siis päikeseelemendi terminalide vahelise pinge U sõltuvust voolust I, 
mis läbib päikeseelemendist, takistist ning ampermeetrist koosnevat vooluringi. 

 
Joonis 2.5 Elektriskeem voltamperkarakteristiku mõõtmiseks küsimuses 2.2 

 

2.2a Tehke tabel omavahel vastavate U ja I mõõtmistega. 0.6  

2.2b Joonistage graafikule pinge sõltuvus voolutugevusest. 0.8 

 

2.3 Päikeseelemendi teoreetiline voltamperkarakteristik 
Selles eksperimendis on päikeseelemendi voolu ja pinge sõltuvus antud vastavalt võrrandile 

� ! �
	� � ��"#$% �
��
����

� � &' 

kus parameetrid �
	�, �� ja � on konstantsed antud valgustuse juures. Temperatuuriks võtame 
� ! ())*+. Füüsikalised konstandid � ja �� on, vastavalt, elementaarlaeng ning Boltzmanni 
konstant.  

2.3a Kasutades ülesandes 2.2b saadud graafikut, leidke �
	� . 0.4  

Võib eeldada, et parameetri � väärtus jääb vahemikku 1 kuni 4. Pinge � teatud väärtuste jaoks saab 
seda valemit lähendada kujule  

�  �
	� � �� #$% �
��
����

� 

2.3b Hinnake, millises � väärtuste vahemikus antud lähendus kehtib. Määrake graafiliselt 
teie päikeseelemendile vastavate parameetrite �� ja � väärtused. 1.2 
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2.4 Päikeseelemendi maksimaalne võimsus 

2.4a 
Maksimaalne võimsus, mida päikeseelement saab välisvooluringile anda, on tähistatud 
kui ����. Hinnake ����-i teie päikeseelemendi jaoks, tehes mõningad sobilikud 
mõõtmised. (Võite kasutada varasemaid mõõtmisi küsimusest 2.2.) 

0.5  

2.4b 
Hinnake optimaalset koormistakistust ��	
, st summaarset välistakistust, mille puhul 
päikeseelement annab takistile ��	
 maksimaalse võimsuse. Esitage oma vastus koos 
mõõtemääramatusega ning illustreerige oma meetodit sobilikute arvutustega.  

0.5 

 

2.5 Päikeseelementide võrdlemine 
Asetage mõlemad päikeseelemendid (A ja B) kahe elemendi hoidjaga lahtrisse number 15, vt. 
Joonis 2.6.  

 
Joonis 2.6 Ülaltvaade valgusallikale ning päikesteelementidele ülesandes 2.5 

 

2.5a 

Antud valgustuse juures mõõtke: 
- Maksimaalne potentsiaalide vahe ��, mida saab mõõta päikeseelemendil A 
- Maksimaalne vool ��, mida saab mõõta päikeseelemendil A. 
Tehke samad mõõtmised päikeseelemendi B jaoks. 

0.5  

2.5b Joonistage oma vooluringidest elektriskeemid, näidates ära juhtmeühendused ja 
voltmeeter ning ampermeeter. 0.3 
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2.6 Päikeseelementide ühendamine  
Kaht päikeseelementi saab jadamisi ühendada kahel erineval viisil, vt. Joonis 2.7. Samuti neid saab 
paralleelselt ühendada kahel erineval viisil (neid pole joonisel näidatud). 

 
Joonis 2.7 Kaks viisi päikeseelementide jadamisi ühendamiseks ülesandes 2.6. Kaht paralleelselt 
ühendusviisi pole näidatud.  
 

2.6a 

Selgitage välja, milline neist neljast päikeseelementide ühendamise viisist tagab suurima 
võimaliku võimsuse väliselektriahelas, kui üks päikeseelementidest on kaetud 
varjestamise plaadiga (Joonisel 2.1 tähis J). Vihje: te võite hinnata maksimaalset 
võimsust mõistliku täpsusega, kui arvutate seda iga ühendamisviisi jaoks mõõdetud 
maksimaalsest pingest ja voolust. 
Joonistage vastav elektriskeem. 

1.0  

 

 
2.7 Optilise anuma (suure küveti) mõju päikeseelemendi voolule 
Paigaldage valgusallikas kasti sisse ning asetage päikeseelement A ühe elemendi hoidjasse, mille 
ette asetage ringikujuline ava nii, et päikeseelemendi ja valgusallika vahele jääks ligikaudu 50 mm. 
Asetage tühi optiline anum vahetult ringikujulise ava ette nii, nagu näidatud Joonisel 2.8. 
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Joonis 2.8 Eksperimentaalne seade ülesandeks 2.7. 

 

2.7a Mõõtke vool I sõltuvalt anumas oleva vee kõrguselt h, vt. Joonis 2.8. Tehke tabel oma 
mõõtmistulemustega ning joonistage graafik. 1.0  

2.7b Seletage ainult jooniste ja sümbolite abil, miks omab graafik leitud kuju.  1.0 

 

Paigaldage valgusallikas kasti ning asetage päikeseelement A ühe elemendi hoidjasse nii, et 
päikeseelemendi ja valguseallika vaheline kaugus oleks maksimaalne. Asetage ringikujuline ava 
vahetult päikeseelemendi ette. 

 

2.7c 

Selle seadistuse juures tehke järgmist:  
- Mõõtke vahemaa �� päikeseelemendi ja vooluallika vahel; mõõtke vool �� 
- Asetage tühi anum vahetult ringikujulise ava ette ning mõõtke vool �� 
- Täitke anum peaaegu ääreni veega ning mõõtke vool ��. 

0.6  

2.7d 
Kasutage oma mõõtmisi ülesandest 2.7c, et leida vee murdumisnäitaja �� väärtus. 
Illustreerige oma meetodit jooniste ja võrranditega. Te võite teha ka täiendavaid 
mõõtmisi. 

1.6 

 
 


