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Joonis 2. Vahendid E-I jaoks. 

Joon. 1. Foto nr 51 

                
Difraktsioon heeliks-struktuurilt (Punkte kokku: 10) 

 
Sissejuhatus 
Rosalind Franklini laboratooriumis üles võetud DNA röntgen-difraktsiooni pilt 
(Joon. 1), tuntud kui kuulus “foto nr 51”, sai aluseks Watsoni ja Cricki DNA 
kaksikheeliks-struktuuri avastamisele 1952. aastal. Käesolev eksperiment aitab 
teil nähtava valguse abil aru saada heeliks-struktuuride difraktsiooni-mustritest. 
 
Eesmärk 
Määrata difraktsiooni abil heeliks-struktuuride geomeetrilised parameetrid.  

Vahendite nimekiri 
[1] Puitplatvorm [11] Plastik-klambrid 
[2] Laser koos kinniti ja alusega [12] Ringikujulised mustad kleepsud  
[3] Alalispingeallikas laseri käivitamiseks [13] Pliiats 
[4] Proovide hoidik koos alusega [14] Digitaalne nihik kinnitiga 
[5] Vasak peegel (peegeldab esipinnalt) [15] Mõõtejoonlaud (30 cm) 
[6] Parem peegel (peegeldab esipinnalt) [16] Mõõdulint (1,5 m) 
[7] Ekraan (10 cm x 30 cm) koos kinniti ja alusega [17] Mustri ülesjoonistamise lehed 
[8] Tasapeegel (10 cm x 10 cm) [18] Kaitseprillid 
[9] Proov I (heeliks-vedru) [19] Taskulamp (töötab patareiga) 

[10] Proov II  
(klaasplaadile trükitud kaksikheeliksi-laadne muster)   

Märkus: Vahendeid [1], [3], [14], [15], [16] ja [18] kasutatakse ka eksperimendis E-II. 
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Seadme kirjeldus 
 
Puitplatvorm [1]: Juhtrelsid, laser, peeglid, ekraan ja proovide hoidik on jäigalt kinnitatud. 
Laser koos kinniti ja alusega [2]: Laser lainepikkusega                      ) asub 
metallkarbis, mis on kinnitatud kuul-liigendiga ([20] Joonisel 3), millega saab laseri asendit X-Y-Z 
suunas seadistada. Laseri silindrilist korpust saab pöörata ning seejärel fikseerida karbi ülaosas oleva 
kruviga. Võimalikult selge ja terava difraktsioonipildi saamiseks võite laserkiire fookust muuta, 
pöörates laseri ette kinnitatud läätse hoidikut (punane nool Joonisel 3).  
Alalispingeallikas [3]: Esipaneelil on intensiivsuse lüliti (high/low), pistik laseriga ühendamiseks 
ning kolm USB pesa. Tagapaneelil (väike pilt Joonisel 4) on seadme lüliti ning vooluvõrgu pesa. 
 
 

 
Proovide hoidik koos alusega [4]: Kasutage ülemist kruvi (Joonis 3) proovide fikseerimiseks. 
Proovide hoidikud saab horisontaalselt ja vertikaalselt nihutada ning ka pöörata. 
Vasak peegel [5]: Peegel on fikseeritud platvormile (Joonis 5). Ärge kasutage ristiga X tähistatud 
poolt.  
Parem peegel [6]: Peegel on fikseeritud platvormile, kuid seda on võimalik ka eemaldada. 
(Eksperimendis E-II on vaja peegel eemaldada). Ärge kasutage ristiga X tähistatud poolt. 
Ekraan koos kinnitiga [7]: Ekraan on kinnitatud kuul-liigendiga, selle asendit saab saab igas suunas 
pöörata (Joon. 5). Ekraani saab vastavalt vajadusele kinnitada platvormile kahes positsioonis: nii nagu 
näidatud Joonisel 2 ja Joonisel 6. 

 

 
Joonis 3. Proovide hoidik ja laser. Kuul-
liigend [20]. 

 

 
 
Joonis 5. Vasak peegel ja ekraan.  

 
Joonis 4. Alalispingeallikas. 

Figure 4: Power supply front and 
back panel. 
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Proov I [9]: Heeliks-vedru, mis on valgete akrüülplaatidega fikseeritud ringikujulisele kinnitile. 
Proov II [10]: klaasplaadile trükitud 
kaksikheeliksi-laadne muster, mis on 
fikseeritud ringikujulisele hoidjale. 
Digitaalne nihik kinnitiga [14]: Digitaalne 
nihik koos kinnitiga (kuid kinnitit läheb tarvis 
alles osas E-II). Nihikul on On/Off-lüliti, nupp 
suhtelise lugemi nullimiseks, nupp  mm/inch 
valikuks (kasutage mm-skaalat), fikseerimis-
kruvi ja rullik nihiku haara täppisnihutamiseks. 
Digitaalset nihikut võite kasutada, et teha 
mõõtmisi oma üles joonistatud difraktsiooni-
mustritelt.  
Mustri ülesjoonistamise lehed [17]: Teile 
antud mustri ülesjoonistamise pabereid saate pooleks murda ning plastik-klambritega ekraanile 
kinnitada. Veenduge, et teie ülesjoonistatud difraktsioonimuster mahuks ristiküliku-kujulise kasti 
piiresse. 
 
Teooria 
Kui laserkiir lainepikkusega   langeb silindrilisele traadile diameetriga  , tekib traadiga ristsuunaline 
difraktsioonipilt. Ekraanile tekkiv valguse intensiivsuse muster on kujutatud Joonisel 7. 

 

 

Joonis 7. Skemaatiline joonis difraktsioonipildist, mille tekitab üksik 
silindriline traat diameetriga  . 

Joonis 8. Kahest silindrilisest 
traadist tekkinud 

difraktsioonipildi skeem. 
 
Valguse intensiivsuse sõltuvust levimisnurgast   kirjeldab funktsioon 
 

       )      ) *    
 

+
 
                     

 
 .   

  
Mustri keskpunktis on hele laik, kuid kõigi muude nurkade korral, kus          ) väärtus on null, 
läheb valguse intensiivsus nulliks. Seetõttu tekivad intensiivsusjaotuse  -järku miinimumid nurkade 
   korral, kus 
               

 
                              

  
Sümbol   tähistab kespunktist (   ) kummalegi poole jäävaid suundi. 
 
Kahest ühesugusest paralleelsest traadist, mis on asetatud teineteisest kaugusele d (Joonis 8), tekib 
difraktsioonipilt, mis on kombinatsioon korraga kahest mustrist (ühe traadi difraktsioonimustrist ning 
kahe traadi interferentsimustrist). Tekkiv intensiivsuse sõltuvus esitub kujul 

   )     )       [
    
 ]

 

  

kus          
 

             
 

   

 
Joonis 6. Ekraani [7] alternatiivne asend võrreldes 

joonisega 2. 
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Kui asetada ekraan traatidest suurele kaugusele D, tekivad 
positsioonides         

 
 difraktsiooni-miinimumid ning 

positsioonides       (   
 
)   

 
 interferentsi-miinimumid 

(valemites               ). Sarnane loogika kehtib ka 
Joonisel 9 esitatud nelja traadi korral, kus tekkiv intentsiivsuse 
jaotus on kombinatsioon üksiku traadi difraktsioonipildist ning 
paarikaupa võetud traatide interferentsipiltidest ja sõltub seega 
parameetritest  ,   ja  . Teisisõnu, vaadeldav intensiivsuse pilt 
on kombinatsioon kolmest mustrist. 
 
 
Esmased seadistused 
1. Lülitage laser sisse ja seadistage kaks peeglit nii, et laserpunkt langeks ekraanile. 
2. Kasutage mõõtejoonlauda, et seadistada laseri kinniti ning peeglid sellisesse asendisse, et laserkiir 

liiguks paraleelselt puitplatvormiga. 
3. Veenduge, et laserkiir langeks enam-vähem ekraani keskele. 
4. Lülitage laser välja. Kinnitage mustri ülesjoonistamise leht klambritega ekraanile. 
5. Kinnitage teile antud tasapeegel klambritega ekraanile ning lülitage laser uuesti sisse. 
6. Seadistage ekraani asendit nõnda, et peegeldunud laserkiir jõuaks tuldud teed pidi tagasi laserini. 

Pärast seadistamist eemaldage peegel ekraanilt. 
7. Oma kambris saate vastavalt vajadusele valgust sisse-välja lülitada.  
 
Eksperiment 
 
Osa A: Heeliks-vedru geomeetriliste parameetrite määramine 
Proov I sisaldab heeliks-vedru raadiusega   ning sammuga  . Vedru on valmistatud ühtlase 
jämedusega traadist diameetriga    nagu näidatud Joonisel 10(a). Kui vaadata traati teljega ristsuunas, 
paistab selle projektsioon justkui koosnevat kahest grupist omavahel paralleelsetest traadijuppidest 
vahekaugusega   ; kahes grupis paiknevate traatide vaheline nurk on     (vt Joonis 10(b)). 
  

 

Joonis 10. (a) Tüüpiline heeliks-vedru vaade. (b) Skemaatiline 
joonis ristsuunas vaadeldavast heeliks-vedrust. 

 
x Asetage proov I proovide hoidikusse ning veenduge, et vedru asetseks vertikaalselt. 
x Veenduge, et mustri ülesjoonistamise lehele ekraanil tekiks selge ja terav X-kujuline 

difraktsioonipilt.  

 
Joonis 9. Neli traati 
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x Selge ja terava pildi saamiseks võite seadistada: 

- laserkiire fookust (pöörates läätse hoidikut laseri ees); 
- kiire orientatsiooni (pöörates laseri silindrilist korpust nii, et ainult kaks vedru keerdu oleks 

korraga valgustatud); 
- laseri intensiivsust (alalispingeallika high/low-lüliti abil); 
- taustvalgust (lülitades oma kambris valgust sisse-välja). 

Kui keskmine maksimum paistab liiga ere, võite hajunud valguse vähendamiseks kleepida musti 
ringikujulisi kleepse oma mustri ülesjoonistamise lehele. 
 

Ülesanne Kirjeldus Punkte 

A1 

Märkige mustri ülesjoonistamise lehele üles kummalgi pool keskpunkti paiknevate sobivate 
intensiivsuse miinimumide asukohad, mille abil oleks pärast võimalik määrata suurused    ja 
  . (Kasutage teile antud pliiatsit [13]). Palun nummerdage oma mustri ülesjoonistamise lehed 
sümbolitega P-1, P-2 jne.  

0.7 

A2 Mõõtke suuruse    määramiseks vajalikud kaugused digitaalse nihikuga ning kandke need 
tabelisse A1. 0.5 

A3 Joonistage sobiv graafik, pealkirjastage see kui “Graafik A1” ning määrake graafiku tõusu abil 
suurus   . 0.7 

A4 Mõõtke suuruse    määramiseks vajalikud kaugused ning kandke need tabelisse A2. 0.8 

A5 Joonistage sobiv graafik, pealkirjastage see kui “Graafik A2” ning määrake graafiku tõusu abil 
suurus   . 0.6 

A6 Määrake X-kujulise mustri põhjal nurga    väärtus. 0.2 
A7 Avaldage   suuruste    ja    kaudu ning arvutage   väärtus. 0.2 
A8 Avaldage   suuruste   and    kaudu ning arvutage   väärtus (ärge arvestage suurusega   ). 0.2 

 
Osa B: Kaksikheeliksi-laadse mustri geomeetriliste parameetrite määramine 
Joonisel 11(a) on näidatud kaks keerdu kaksikheeliksist. Joonisel 11(b) on näidatud selle 
kahemõõtmeline projektsioon nagu see paistab ristvaates. Kumbki heeliks on jämedusega   , 
keerdude vaheline nurk on     ning keerdude vaheline ristkaugus on    (vt joonis). Kahe heeliksi 
traatide vaheline ristkaugus on  . Proovil II on klaasplaadile trükitud kaksikheeliksi-laadne muster 
(Joonis 12), mis tekitab kaksikheeliksiga sarnase difraktsioonipildi. Selles osas peate te määrama 
proovi II geomeetrilised parameetrid. 
 

 
Joonis 11. (a) Tüüpiline vaade kaksikheeliks-vedrule. (b) Ristsuunalise vaate skemaatiline joonis.  
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Joonis 12. Kaksikheeliksi-laadne muster proovil II. 
 
x Asetage proov II proovide hoidikusse. 
x Kinnitage uus mustrite ülesjoonistamise leht ekraanile. 
x Veenduge, et mustri ülesjoonistamise lehele ekraanil tekiks selge ja terav X-kujuline 

difraktsioonipilt. 
 

Ülesanne Kirjeldus Punkte 

B1 
Märkige mustri ülesjoonistamise lehele üles kummalgi pool keskpunkti paiknevate sobivate 
intensiivsuse miinimumide asukohad, mille abil oleks pärast võimalik määrata suurused 
     ja   . Võite kasutada rohkem kui ühte mustri ülesjoonistamise lehte. 

1.1 

B2 Mõõtke suuruse    määramiseks vajalikud kaugused ning kandke need tabelisse B1. 0.5 

B3 Joonistage sobiv graafik, pealkirjastage see kui “Graafik B1” ning määrake graafiku tõusu 
abil suurus   . 0.5 

B4 Mõõtke suuruse   määramiseks vajalikud kaugused ning kandke need tabelisse B2. 1.2 

B5 Joonistage sobiv graafik, pealkirjastage see kui “Graafik B2” ning määrake graafiku tõusu 
abil suurus  . 0.5 

B6 Mõõtke suuruse    määramiseks vajalikud kaugused ning kandke need tabelisse B3. 1.6 

B7 Joonistage sobiv graafik, pealkirjastage see kui “Graafik B3” ning määrake graafiku tõusu 
abil suurus   . 0.5 

B8 Määrake X-kujulise mustri põhjal nurga    väärtus. 0.2 
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Difraktsioon vee pindpinevuslainetelt 

Sissejuhatus  

Pindpinevuslainete tekkimine ja levimine vedelikupinnal on tähtsad ja põhjalikult uuritud nähtused. 
Selliste lainete puhul on võnkuvale vedelikule mõjuvaks taastavaks jõuks osalt gravitatsiooni- ja osalt 
pindpinevusjõud. Lainepikkuste puhul, mis on palju väiksemad kriitilisest lainepikkusest Oc, mõjub 

gravitatsioon tühiselt vähe ning arvestama peab ainult pindpinevuse-efekte (     √  
  , kus σ on 

pindpinevustegur, ρ on vedeliku tihedus ning g on raskuskiirendus). 

Selles osas uuritegi vedelikupinnal pindpinevuslaineid, mille lainepikkus on väiksem kui Oc. 
Pindpinevus on vedelike omadus, mille tõttu vedelikupind käitub venitatud membraanina. Kui 
vedelikupinda häirida, levib häiritus lainena just nagu membraanil. Veepinnal lainete tekitamiseks 
kasutate elektrilist võngutajat. Kui laserikiir langeb libamisi neile pinnalainetele, käituvad nad peegel-
difraktsioonvõrena ja tekitavad selge difraktsioonipildi. 

Levides pindpinevuslained sumbuvad (nende amplituud väheneb sujuvalt). Selle sumbumise 
põhjustab vedeliku viskoossus – vedeliku omadus, kus kõrvutised vedelikukihid takistavad teineteise 
suhtelist liikumist. 

Eesmärk 

Kasutada difraktsiooni vee pindpinevuslainetelt, et määrata antud veeproovi pindpinevustegur ja 
viskoossus. 

Katseseadmete nimekiri 

 

[1] Valgusemõõtja (ühendatud 
valgusandurikomplektiga) 

[2] Valgusandurikomplekt, kinnitatud nihiku abil 
ekraanialusele 

[3] Tahvelarvuti (siinuslainegeneraatorina) 
[4] Digitaalne multimeeter 
[5] Võngutaja juhtkarp 
[6] Puitplatvorm 
[7] Relsid valgusandurikomplekti liigutamiseks 
[8] Alalispingeallikas 
[9] Kuuskantvõti, mõõdulint ja plastmassist 

mõõtejoonlaud 
Joonis 1. Puitplatvormi komplekt. 

 

 

[10] Skaala ja liugur võngutaja asukohta märkiva 
osutiga 

[11] Võngutaja komplekt 
[12] Veevann 
[13] Kilekate 
[14] Võngutaja kõrguse regulaator 
[15] Laser 2  

(lainepikkus OL = 635 nm, 1 nm = 10-9 m) 
[16] Uuritav veeproov 

[17] 500 ml mõõtesilinder 
Joonis 2. Võngutaja ja laseri komplekt. 
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Seadmete kirjeldus 

a) Tahvelarvuti (siinuslainegeneraatorina) 

 

[18]: Toitenupp 
[19]: Heli valjemaks 
[20]: Heli vaiksemaks 
[21]: Laadimispesa 
[22]: Helipistikupesa kaablile, mis tuleb võngutaja juhtkarbist [5] 

Joonis 3. Tahvelarvuti nupud ja kontaktid. 
 

Note x Hoidke tahvelarvuti alati laadimas. 
x Vajutage toitenuppu ühe korra ja õrnalt, et näha avaekraani. 

 x Hoidke väljundhelitugevus maksimaalne, kasutades nuppu “Heli 
valjemaks” [19]. 

 

 

 

 
Luku avamiseks 
puudutage ja 
libistage ikooni [23] 

Puudutage ikooni [24], et 
käivitada 
siinuslainegeneraator 

Joonis 4. Tahvelarvuti avaekraanid. 
 

 

[25]: Lainekuju valimine (hoia alati “SIN” peal) 

[26]: Amplituudiliugur 

[27]: Sageduseliugur 

[28]: Sageduse väärtuse väli (Hz) 

[29]: Äpi oleku indikaator/lüliti 
 “OFF” – siinuslainegeneraator on VÄLJA LÜLITATUD 
“ON” – siinuslainegeneraator on SISSE LÜLITATUD 

Joonis 5. Siinuslainegeneraatori äpp. 
 

 

Sageduse muutmiseks 
x puudutage sageduse väärtuse välja [28] (joon. 5), avaneb 

numbriklaviatuur; 
x tagasivõtmisnupu [30] abil kustutage vana sagedus; 
x sisestage uus sagedus ja vajutage nuppu “Finished” [31] 

Joonis 6. Numbriklaviatuuriga ekraan sageduse väärtuse sisestamiseks. 
 

 

Amplituudi muutmine 
x Libistage amplituudiliugurit [26] tahvelarvuti ekraanil või keerake nuppu [33] võngutaja juhtkarbil 

[5], et muuta väljundamplituudi.  
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b) Võngutaja juhtkarp, digitaalne multimeeter, alalispingeallikas ja nende ühendused 

  
 

[32]: Pesad multimeetri juhtmete 
ühendamiseks 

[37]: Võngutatav raam Joonis 10. Laser 2 [15] (metallkarbis) koos 
pistikuga [42]. 

[33]: Nupp siinuslaine amplituudi 
muutmiseks 

[38]: Võngutajakaabli pistik 

 
[34]: Pesa võngutajakomplekti 
ühendamiseks 

Joonis 8. 
Võngutajakomplekt [11]. 

[35]: USB-pistik alalispingeallika 
ühendamiseks 

 

[39]: 
vahelduvpinge-
alalispingelüliti 

[43]: Intensiivsuselüliti (hoia asendis 
“High”) 

[36]: Helipistik tahvelarvuti 
ühendamiseks  

[40]: 
Mõõtepiirkonna 
valimise nupp 

[44]: USB-pesa võngutaja juhtkarbi USB-
pistiku jaoks 

 [41]: 
Sisendipesad 

[45]: Pesa laseri 2 ühendamiseks 

Joonis 7. Võngutaja juhtkarp [5]. Joonis 9. Digitaalne 
multimeeter [4]. Joonis 11. Alalispingeallikas [8]. 

 

    
[36]o[22] [38]o[34] [41]l[32] [35]o[44] and [42]o[45] 

Joonis 12. Ühendused tahvelarvuti, võngutaja juhtkarbi ja alalispingeallika vahel. 
 
c) Valgusandurikomplekt ja valgusemõõtja 

    
[46]: Ringikujuline ava valgusanduri ees 
[47]: Valgusemõõtja toitelüliti 
[48]: A, B, C – Valgusemõõtja tundlikkuse-
piirkonnad 

Üks nihiku haar sobib 
valgusanduri tagaküljel olevasse 
pessa 

Keerake kruvi 
kuuskantvõtmega kinni 

Joonis 13. Valgusandurikomplekt ja valgusemõõtja. Joonis 14. Valgusandurikomplekti kinnitamine. 
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Algne seadistamine 

 
 

  
 

Joonis 15. 
Parempoolse peegli 

eemaldamine. 

Joonis 16. 
Platvormi kruvid 
liistu vastas. 

Joonis 17. Võngutatava raami õige asukoht ja nupp selle 
kõrguse reguleerimiseks. 

 

1. Ühendage laser 1 lahti ning pistke laseri 2 pistik alalispingeallikasse. Pange tähele: laser 2 on juba 
seatud tekitama kindlat langemisnurka. Ärge puudutage seda laserit!  

2. Eemaldage E-I-s kasutatud parempoolne peegel, kruvides puitplatvormi alt poldi lahti (joon. 15). 

3. Võtke ära E-I-s kasutatud ekraan ja kinnitage valgusandurikomplekt ekraanialusele. Asetage 
ekraanialus relsside [7] vahele. 

4.  Paigutage puitplatvorm [6] nii, et selle kruvid puutuksid vastu laua külge kinnitatud liistu (joon. 
16).  

5. Avage võngutaja ja laseri komplekti kilekate küljelt. Valage mõõtesilindri [17] abil täpselt 500 ml 
uuritavast veeproovist vanni [12]. 

6. Lülitage laser sisse. Pange peegeldunud laserikiir langema valgusandurile. Kui te liigutate 
valgusandurikomplekti relssidel edasi-tagasi, peab laseritäpp liikuma otse üles-alla, mitte vertikaalsihi 
suhtes nurga all. Nihutades puitplatvormi veidi külgsuunas ja valgusandurikomplekti vertikaalsuunas, 
saate laseritäpi panna langema täpselt anduriavale. Valgusemõõtja näidatav intensiivsus on suurim, 
kui laseritäpi keskkoht on ava keskel. 

7. Võngutatav raam on vertikaalsihis juba paika sätitud. ÄRA keera musta kõrguse reguleerimise 
nuppu [14] (joon. 17). 

8. Võngutajakomplekti saab horisontaalsihis edasi-tagasi nihutada. Võngutaja asukoha osuti näitab 
võngutajakomplekti asukohta skaalal [10]. 

9. Mõõtmise ajal hoidke kilekatte küljelapp all, et kaitsta veepinda õhuvoolude eest. 

Eksperiment 

Osa C: laserikiire ja veepinna vahelise nurga T  mõõtmine  

  

Joonis 18. Nurga T  mõõtmine. 
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Ülesanne Kirjeldus Punkte 

C1 
Liigutage valgusandurikomplekti sobivate sammude kaupa piki relsse. Pange kirja komplekti X-
nihe ja vastav laseritäpi Y-nihe. Mõõtetulemused kirjutage tabelisse C1. (Valige sobiv 
valgusemõõtja mõõtepiirkond.) 

1.0 

C2 Joonestage sobiv graafik (pealkirjastage see kui “Graafik C1”) ja määrake selle tõusust nurk T 
kraadides. 0.6 

 
Osa D: antud veeproovi pindpinevusteguri V  määramine 
Difraktsiooniteooria abil saab näidata, et 

         
  
         ,     (1) 

kus:       ⁄  on pindpinevuslainete lainearv,  

Ow and OL on vastavalt pindpinevuslainete ja laseri lainepikkused.  

Nurk J on keskse maksimumi ja esimest järku maksimumi nurkkaugus (joon. 19).  

Lainete võnkesagedus (f) on lainearvuga k seotud kujul 

       √    ,      (2) 

kus      , U on vee tihedus ja q on mingi täisarv. 

 

Joonis 19. Katseseadme skeem. 

1. Kinnitage valgusandurikomplekt [2] (ekraanialuses oleva poldi abil) relsside lõppu, nagu 
näidatud joonisel 1. Valige sobiv valgusemõõtja mõõtepiirkond. 
 

Ülesanne Kirjeldus Punkte 

D1 
Mõõtke kaugus l1 valgusanduri ava ja veevanni välisserva vahel. Kohas, kus laserikiir langeb 
veepinnale, näete sirglõiku. Selle sirglõigu keskpunkt on laserikiire langemispunkt. Mõõtke l2, 
selle punkti kaugus sellestsamast välisservast. Arvutage L. Kirjutage see vastustelehele. 

0.3 

 

2. Sättige võngutaja asukoha osuti horisontaalskaalal [10] märgile 7,0 cm. 
3. Seadke siinuslaine sageduseks 60 Hz ja sättige ta amplituud selliseks, et difraktsioonipildi 

esimest ja teist järku maksimumid oleksid selgesti näha (väike pilt joonisel 19).  
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E-II Q 
 
 

Ülesanne Kirjeldus Punkte 

D2 
Mõõtke keskse maksimumi kohal ja all olevate teist järku maksimumide vahekaugus. Arvutage 
sellest x1. Kirjutage oma mõõtetulemused tabelisse D1. Korrake mõõtmist, suurendades 
sagedust sobivate sammude kaupa. 

2.8 

D3 
Määrake muutujad, mida graafikule kandes saab graafiku tõusust arvutada q väärtuse. Kirjutage 
nende muutujate väärtused tabelisse D2. Joonestage see graafik, et leida q (nimetage see kui 
“Graafik D1”). Kirjutage võrrand 2 ümber koos sobiva täisarvulise q väärtusega. 

0.9 

D4 
Määrake võrrandist 2 muutujad, mida graafikule kandes saab graafiku tõusust arvutada V 
väärtuse. Kirjutage nende muutujate väärtused tabelisse D3. Joonestage see graafik, et leida V  
(nimetage see kui “Graafik D2”). (U =1000 kg∙m-3). 

1.2 

 
Osa E: sumbeteguri G  ja vedeliku viskoossuse K  määramine  
Vee viskoossuse tõttu pindpinevuslained sumbuvad. Laineamplituud h kahaneb eksponentsiaalselt 
kaugusega s, kus s on mõõdetud võngutajast: 

             ,                  (3) 

kus h0 on amplituud võngutaja juures and G on sumbetegur. 

Empiiriliselt on amplituud h0 seotud võngutajakomplektile rakendatud ruutkeskmise pingega (Vrms) 
seaduse 

        (    )                     (4) 

kohaselt. Sumbeteguri ja viskoossuse vahel kehtib seos 

        
 
   
 ,                         (5) 

kus K  on vedeliku viskoossus. 

1. Seadke võngutaja asukoha osuti märgile 8,0 cm. 
2. Seadke sageduseks 100 Hz. 
3. Kohendage nihiku abil valgusandurit nii, et difraktsioonipildi esimest järku maksimum 

langeks avale. 
4. Sättige siinuslaine amplituud (Vrms) selliseks, et valgusemõõtja näit mõõtepiirkonnas A oleks 

100. Kirjutage näidule vastav Vrms üles. 
5. Liigutage võngutajat laserikiire langemispunktist 0,5 cm kaupa eemale ning muutke Vrms, kuni 

valgusemõõtja näitab jälle 100. Kirjutage vastav Vrms üles. 

Ülesanne Kirjeldus Punkte 
E1 Kirjutage kõigi nende sammude tulemused tabelisse E1.  1.9 

E2 Joonestage sobiv graafik (pealkirjastage see kui “Graafik E1”) ja määrake selle tõusust 
sumbetegur G. 1.0 

E3 Arvutage antud veeproovi viskoossus K. 0.3 
 

 


