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Eksperiment. Näha nähtamatut! (20 punkti) 

Sissejuhatus 

Paljudes materjalides esineb optiline anisotroopia, mille tulemusena sõltub murdumisnäitaja nii 

valguse levimise suunast kui polarisatsioonist. Optiline anisotroopia võib esineda isegi ühtlases (isotroopses) 

keskkonnas pingete, ebaühtlase kuumutamise või välise elektrivälja toimel. Suunda, milles valgus levib ilma 

nn. kaksikmurdumiseta, nimetatakse kristalli optiliseks teljeks (mis ei pruugi olla süsteemis leviva valguse 

suund!). 

Vaatleme klassikalist skeemi optilise anisotroopia uurimiseks (vt Joonis 1), mida kasutame selles 

eskperimentaalülesandes. 

 

 

 

Joonis 1. Optiline skeem optilise anisotroopia uurimiseks. 

 

Langegu valguskiir polarisaatorile 1, mille läbilasketasand lõikub polarisaatori enda tasandiga piki 

sirget     
 . Pärast polarisaatori 1 läbimist muutub valguskiir lineaarselt polariseerituks ja selle elektrivälja 

vektor  ⃗     võngub polarisaatori 1 läbilasketasandis. Seejärel langeb kiir anisotroopsele plaadile P, mis on 

asetatud nii, et selle optiline telg     moodustab polarisaatori 1 läbilasketasandiga nurga    . Plaadis P 

tekivad nüüd kahte tüüpi valguslained: tavaline  ⃗  , mis on polariseeritud risti plaadi optilise teljega, ning 

ebatavaline  ⃗  , mis on polariseeritud piki plaadi optilist telge. Nende kahe valguslaine murdumisnäitajad on 

erinevad ning nende erinevust tähistatakse         . Selle tulemusena tekib pärast plaadi läbimist 

lainete vahele faasinihe           , kus   on plaadi paksus ja λ pealelangenud valguse lainepikkus 

vaakumis. Selle faasinihke tõttu muutub plaadist väljuv valguskiir elliptiliselt polariseerituks. Viimaks 

langeb valgus polarisaatorile 2, mille läbilasketasand     
  on risti polarisaator 1 läbilasketasandiga. 

Lihtsa tuletuskäiguga on võimalik näidata, et plaati P ning polarisaatorit 2 läbinud valguse 

intentsiivsus avaldub kui  

            

 
,       (1) 

kus    on plaadile P langenud valguse intensiivsus,   tähistab plaadi P ning polarisaator 2 summarset 

läbilasketegurit ning    on plaadi P läbimisel tekkinud faasinihe tavalise ja ebatavalise laine vahel. 

 

Siin eksperimendis ärge arvutage mõõte-määramatusi 

(välja arvatud juhul, kui teilt seda otsesõnu nõutakse)! 

Eksperimendivahendite kirjeldus on Lisas A. 
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Osa 1. Kvalitatiivsed vaatlused! (3.5 punkti) 

Osa 1.1. Polarisaatorid (0.8 punkti) 

1.1 Määrake polarisaatorite 1 ja 2 läbilasketasandid (st, kumba diagonaali pidi on need orienteeritud). 

Joonistage need suunad üles vastustelehe joonisele. (0.8 punkti) 

 

Osa 1.2. Joonlauad (1.0 punkti) 

Selles eksperimendi osas kasutage valgusallikana valgusdioodi (LED). 

Paigaldage LED hoidikule ning ühendage see vooluallikaga. Paigaldage mõlemad polarisaatorid nii, 

et nende esiküljed (tähistatud numbritega 1 ja 2) jääksid valgusallika poole. Veenduge, et polarisaatorite 

polarisatsioonitasandid on omavahel risti ehk teisisõnu: valgus ei saa läbida polarisaatorite süsteemi. Katke 

esimene polarisaator selle esiküljelt valge paberilehega nagu näidatud Lisas B Joonisel 1B.  

Pange plastikust joonlaud 1 (väiksemate skaalanumbritega) polarisaatorite vahele. Te võite joonlauda 

käte vahel liigutada.  

1.2.1 Leidke plastikust joonlaua keskosas selle optiliste telgede võimalikud suunad. Joonistage need 

suunad üles vastustelehe joonisele. (0.4 punkti) 

1.2.2 Määrake ligikaudu vahemaa piki joonlauda nr 1, mille jooksul muutub sinise valguse faasinihe 2π 

võrra. Määrake sama vahemaa juhu jaoks, kus kaks joonlauda on asetatud kohakuti. (0.6 punkti) 

Osa 1.3. Riba (0.8 punkti) 

1.3.1 Leidke võimalikud optilise telje suunad plastikribas. Joonistage need kvalitatiivselt üles 

vastustelehe joonisele. (0.4 punkti) 

Fikseerige painduv plastikriba klambritega ekraanile nii, et riba otsad ühtiksid ekraani servadega. Riba peaks 

jääma kaardu (vt Joonis 3B). Asetage ekraan plastikribaga polarisaatorite vahele. Nihutades ekraani, pange 

tähele värvi muutumist plastikribal. Mõõtke riba punkte esitavaid horisontaalkoordinaate x, kasutades 

ekraanil olevat skaalat, võttes nullpunktiks selle vasema otsa nagu näidatud Joonisel 3B.  

Siit alljärgnevas koordinaadid mõõdame kasutades skaalat ekraanil, st. tegemist on 

horisontaalkoordinaadiga, kus nullpunktiks võtame skaala vasema punkti.  

1.3.2 Mõõtke ribal paistva kahe tumeda piirkonna keskpunktide koordinaadid, vasema ja parema 

piirkonna jaoks vastavalt    ja   . (0.4 punkti) 

Osa 1.4. Vedelkristalli rakk (0.9 punkti)  

Vedelkristall (VK) on aine olek, mis jääb omadustelt 

kristallilise tahkise ja amorfse vedeliku vahele. Vedelkristallis 

olevate molekulide asendit (orientatsiooni) saab elektrivälja 

rakendamisega muuta. Vedelkristalli rakus esineb optilise 

anisotroopia nähtus, mistõttu eksisteerib sellel kaks 

murdumisnäitajat – teisisõnu, kaksikmurdumine. Selle efekti 

suurus sõltub rakendatavast vahelduvpingest (AC voltage). 

Vedelkristalli rakk koosneb kahest õhukesest klaasplaadist 

(tähis 1), mille sisepinnad on kaetud läbipaistva elektrit juhtiva 

kihiga (tähis 2). Plaatide vahel on õhuke (umbes 10 

mikromeetrit) kiht vedelkristalli olekus oleva lahusega (tähis 3). Plaatidele on külge joodetud klemmid, 

mida saab ühendada vahelduvvoolu allikaga. Pinge puudumisel on pikad vedelkristalli molekulid 

orienteeritud parallelselt plaatidega. Kristalli optiline telg ühtib molekulide orientatsiooni suunaga. 

 

Asetage vedelkristalli rakk (VKR) polarisaatorite vahele. Ühendage rakk vooluallikaga. Muutes 

pinget rakul, jälgige seda läbinud valguse värvi muutumist. 
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1.4.1 Leidke VKR optilise telje võimalikud suunad kahel juhul: VKR-le rakendatud pinge on null ja 

VKR-le rakendatud pinge on maksimaalne. Joonistage need suunad üles vastustelehe joonisele. Z-

telg on suunatud vertikaalselt. (0.6 punkti) 

1.4.2 Mõõtke, missuguse rakule rakendatud pinge     korral toimub vedelkristalli molekulide äkiline 

ümberpaiknemine     võrra väikese pinge muutuse korral. Veenduge, et multimeeter töötaks 

vahelduvpinge (AC voltage) režiimis. (0.3 punkti) 

Osa 2. Mõõtke! (16.5 punkti) 

Ühendage LED vooluallikast lahti ja eemaldage see aluselt. Eemaldage valge paber esimese 

polarisaatori eest. Selles ülesande osas kasutage valgusallikana laserit ning ärge unustage seda 

ühendada vooluallikaga. 

Kinnitage laser, polarisaator 1, piluga ekraan ja fotodetektor (fotodiood) hoidikutesse. Seadistage 

kõrgusi nii, et laserkiir läbiks polarisaatori ja pilu ning langeks otse fotodetektorile. Kasutades kruvi 5c 

laserkiire laiuse muutmiseks, veenduge, et laserpunkti suurus fotodetektoril oleks umbes 5-6 mm.  

Laser kiirgab lineaarselt polariseeritud valgust. Kasutades rõngast 5a laseri pööramiseks, veenduge, 

et laserkiir läbiks täielikult esimest polarisaatorit ning et elliptilise kujuga lasertäpi pikem telg paikneks 

vertikaalselt. Järgnevalt tuleb laseri ja fotodetektori asendid fikseerida kruvidega 5d ja 15c. Asetage paika 

polarisaator 2. Veenduge, et polarisaatorite polarisatsioonitasandid oleksid risti. Teie katseseade peaks nüüd 

olema nagu Joonisel 4B näidatud (va. joonlaud). 

Osa 2.1. Fotodioodi uurimine (3.2 punkti) 

Valguse intensiivsuse mõõtmiseks kasutame fotodioodis 

tekkivat elektromotoorjõudu (kuid mõõdame ainult pinget), mis 

sõltub keeruka funktsioonina pealelangeva valguse intensiivsusest. 

Niisiis kasutame valguse intentsiivsuse mõõtmiseks Joonisel 2 

näidatud skeemi. Multimeetriga mõõdetav alalispinge (DC 

voltage) sõltub pealelangeva valguse intensiivsusest ja taksisti 

takistusest. Siinse katse peamine eesmärk on leida optimaalne 

takistus, et pinge takistil oleks võrdeline fotodioodile langeva 

valguse intentsiivsusega. 

Selle alamosa mõõtmiste jaoks eemaldage teine polarisaator ja piluga ekraan optiliselt laualt. 

Valguskiire intensiivsust vähendavad filtrid peavad olema klambriga kinnitatud polarisaatori tagumisele 

küljele nagu näidatud Joonisel 5B. 

Mõõdetavate pingete maksimaalsed väärtused peavad olema vähemalt 300 mV. 

 

Multimeetri abil saate mõõta nii takisti takistust kui ka pinget sellel (loomulikult peate vahepeal 

sobivalt muutma multimeetri mõõterežiimi). Lisage oma vooluringi sobivasse kohta teile antud lüliti, nii et 

saaksite ühe multimeetriga vaheldumisi mõõta nii takistust kui pinget ainult lülitit lühistades / lahti 

ühendades ning samuti multimeetri mõõterežiimi vahetades. 

2.1.1 Joonistage katse elektriskeem, milles on ka lüliti, et mõõta kordamööda nii pinget takistil kui ka 

takisti takistust. (0.2 punkti) 

2.1.2 Mõõtke pinget takistil sõltuvalt takisti takistusest, kasutades kahte erinevat fikseeritud 

pealelangeva valguse intensiivsust: ühel juhul kasutage kõrget intensiivsust (lisatud filtrite arv on 

   ), teisel juhul kasutage madalaimat intensiivsust (lisatud filtrite arv on    ). Joonistage 

vastavad kaks graafikut ühele teljestikule. Tähistage joonisel takistuste vahemik, mille puhul 

erinevus nende kahe pingekõvera vahel on maksimaalne. (1.0 punkti) 

2.1.3 Mõõtke pinge takistil   sõltuvalt kastutatavate filtrite arvust              , mis vähendavad 

fotodioodile langeva valguse intensiivsust. Mõõtmised tuleb läbi viia kolme erineva fikseeritud 

taksituse väärtusega, mis olgu ligikaudu          ,           ja          . 

Joonistage vastavad kolm graafikut ühele teljestikule, kasutades niisugust skaalat, mis võimaldab 

kontrollida, kas takisti pinge ja fotodioodile langeva valguse intensiivsuse vahel kehtib lineaarne 

 
Joonis 2. Skeem fotodioodi pinge 

mõõtmiseks. 
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seos. Valige kolmest eelnevalt loetletud takistusest välja optimaalseim     , mida tuleks kasutada 

järgnevates valguse intentsiivsuse mõõtmistes. (1.0 punkti) 

2.1.4 Kasutades oma mõõtmistulemusi, arvutage üksiku filtri läbilaskvustegur            ja arvutage 

selle määramatus. Valemis sümbolid     ja      tähistavad vastavalt filtrit läbinud ja sellele 

langenud valguse intensiivsust. Võite vajadusel teha ka täiendavaid mõõtmisi. (1.0 punkti) 

Kõik järgnevad mõõtmised tuleb teha kasutades eelnevalt valitud optimaalset takistust     ! 

Järgnevalt eeldagem, et fotodioodile langenud valguse intensiivsus on võrdeline pingega takistil. Seega 

on suhtelistes ühikutes mõõdetud valguse intensiivsus ekvivalentne takistil mõõdetud pingega mV-des. 

 

Part 2.2 Valguse levimine läbi plastikust joonlaudade (5.4 punkti) 

Asetage plastikust joonlaud polarisaatorite vahele, kinnitades see klambritega piluga ekraani külge 

(vt. Joonis 2B). Joonlaua alumine serv peaks kokku langema ekraanil tõmmatud joonega, ning selle skaala 

peab olema üleval.  

Selles osas kasutage optilist katseseadet, mida on kirjeldatud osas 1.2 ning näidatud Joonisel 4B.  

2.2.1 Mõõtke süsteemi läbinud valguse intensiivsust (ühikud mV) funktsioonina koordinaadist  , mis 

kirjeldab valguse joonlauale langemise punkti, mõõdetuna vahemikus 0 kuni 10 cm. Mõõtmised 

viige läbi kummagi joonlaua jaoks eraldi ning kahe joonlaua jaoks koos. Mõõtke iga juhu jaoks ka 

pinge maksimaalne väärtus. Joonistage intensiivsused funktsioonina  -st graafikule. (2.0 punkti) 

2.2.2   Arvutage kummagi joonlaua jaoks välja faasinihe    tavaliste ning ebatavaliste lainete vahel, kui 

  omab väärtusi vahemikus 0 kuni 7 cm. Joonistage vastavad faasinihked       graafikule. Pange 

kirja valem, mida kasutasite arvutamiseks. (1.2 punkti) 

Pange tähele, et faasinihet ei ole võimalik määrata üheselt, kasutades valemit (1). Et seda õieti 

rakendada, peate võtma arvesse ka muid füüsikalisi kaalutlusi. 

2.2.3   Eeldades, et       on kummagi joonlaua jaoks lineaarne,  

          , 

          , 

arvutage välja ülaltoodud nelja parameetri väärtused joonlaudade 1 ja 2 jaoks. (1.0 punkti) 

2.2.4 Kasutades osades 2.2.1-2.2.3 saadud tulemusi, arvutage välja kohakuti pandud kahte joonlauda 

läbiva valguse teoreetiline intensiivsus. Pange kirja valem, mida kasutasite arvutusteks. Joonistage 

see teoreetiline sõltuvus samale graafikule, mille joonistasite punktis 2.2.1. (1.2 punkti) 

Osa 2.3 Vedelkristalli rakk (4.5 punkti) 

Valguse levimine läbi VKR-i 

Asetage VKR polarisaatorite vahele, nagu näidatud Joonisel 6B. 

Vaadeldav eksperimentaalne sõltuvus on tugevalt mittemonotoonne, esineb järskude muutustega 

piirkondi. Võtke see mõõtmisi teostades arvesse. 

Et pingeallika vahelduvpinget ning fotodetektori alalispinget mõõta, ühendage vastavad klemmid otse 

multimeetri külge. 

2.3.1 Mõõtke VKR-i läbinud valguse intensiivsus funktsioonina pingest VKR-il. Joonistage see 

graafikule. (2.0 punkti) 

2.3.2 Arvutage välja faasinihe tavaliste ning ebatavaliste lainete vahel,    , kui vooluallikas on VKR-

st lahti ühendatud. (1.5 punkti) 

2.3.3 VKR-le rakendatud pingete piisavalt laias vahemikus sõltub faasinihe (tavaliste ja ebatavaliste 

lainete vahel) pingest vastavalt astmeseadusele: 

      . 

Joonistage oma andmete põhjal graafik, mis võimaldaks määrata selle valemi kehtivuspiirkonda 

ning astmenäitajat  . Pange kirja kehtivuspiirkond ning parameetri   arvväärtus. (1.0 punkti) 
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Osa 2.4. Valguse levimine läbi kõvera riba. (3.4 punkti) 

Kinnitage plastikriba piluga ekraani külge nagu kirjeldatud Osas 1.3. 

2.4.1 Mõõtke optilist süsteemi läbinud valguse intensiivsust funktsioonina koordinaadist x, mis kirjeldab 

valguse ribasse sisenemise punkti, piirkonnas        riba keskpunktist. Joonistage vastav 

graafik. (1.2 punkti) 

2.4.2 Arvutage välja faasinihe tavaliste ja ebatavaliste lainete vahel,    , mis tekib kõverdamata riba 

läbimisel. On teada, et     väärtus jääb vahemikku     kuni    . (1.2 punkti) 

  

Riba keskpunkti juures võib selle kuju lähendada kaarega kõverusraadiusega  . Faasinihke    teoreetiline 

sõltuvus horisontaalsest vahemaast z, mõõdetuna riba keskpuntist, kui    , omab kuju: 

 

  =   (  
  

     
),    

 

kus       on riba materjali murdumisnäitaja. 

 

2.4.3 Kasutades eelnevalt saadud andmeid, arvutage välja riba kõverusraadius   selle keskpunkti 

läheduses. Riba materjali murdumisnäitaja on      . (1.0 punkti) 
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Lisa A. Eksperimendivahendid 
 

Optiline laud 1 hoidjatega: 

1a – kruviga alus valgusallikale; 

1b – kruviga alus fotodetektorile; 

1c, 1d – alused polarisaatorile; 

1е – alus piluga ekraanile või vedelkristalli 

rakule (VKR) 

 

 

2a, 2b – polarisaatorid hoidikutes. Nende 

esikülgedel on numbrid 1 ja 2. 

Polarisaatorid tuleb kinnitada numbritega (ehk 

esikülgedega) valgusallika poole! 

Polarisaatorite läbilasketasandid moodustavad 

horisontaaliga nurga     
 

3 – piluga (3a) ekraan ning skaala (3b) 

 

 
Valgusallikad: 

4 – valgusdiood (LED): 

4a – vooluallika juhtmed; 

4b – fikseerimiskruvi; 

5 – laser: 

5a – skaalaga rõngas laseri keeramiseks; (skaala 

väärtusi selles eksperimendis ei kasutata!) 

5b – vooluallika juhtmed; 

5c – kruvi kiire laiuse muutumiseks; 

5d – fikseerimiskruvi; 

6 – vooluallikas nii LED-i kui laseri jaoks: 

6a – lüliti 

6b – juhtmed valgusallika jaoks. 

 

Lülitage valgusallikas sisse ainult mõõtmiste 

ajaks! 

Ärge suunake laaserkiirt ei enda ega kellegi 

teise silmadesse, see on väga ohtlik! 

 

7 – muudetava takistusega takisti 

7a, 7b, 7c – klemmid vooluringiga ühendamiseks 

7d – kruvi takistuse muutmiseks 

knob for changing resistance. 

 

8 – lüliti 

8a, 8b – klemmid vooluringiga ühendamiseks; 
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9a – Vedelkristalli rakk (VKR) 9a hoidikus (9b), 

9с – juhe vooluallikaga ühendamiseks; 

10 – vooluallikas VRK-i jaoks: 

10a – pistik VRK-iga ühendamiseks; 

10b – juhtmed väljundpinge mõõtmiseks; 

10c – pöördnupp väljundpinge muutmiseks; 

10d – lüliti sisse/välja lülitamiseks 

Olgu pingeallikas ainult mõõtmisteks sees! 

Lülitage valgusallikas sisse ainult mõõtmiste 

ajaks! 

 
11 – multimeeter; 

Ärge HOLD nuppu vajutage! 

11a – režiim takistuse mõõtmiseks (<200 kΩ); 

11b – režiim alalispinge mõõtmiseks (<2V); 

11c – režiim vahelduvpinge mõõtmiseks (<20V); 

11d, 11e – klemmid; 

11f – lüliti sisse-välja lülitamiseks 

Kui multimeeter on “puhkerežiimis”, siis 

vajutage lülitit 11f kaks korda! 

 

Kui mõõdate multimeetriga takistust, peab 

mõõdetav element olema vooluallikast lahti 

ühendatud! 

 
Uuritavad optilised elemendid 

12 – plastikust joonlauad: 

12a – No. 1 (skaalaga 0 kuni 14 cm)  

12b – No. 2 (skaalaga 20 kuni 34 cm) 

13 – painduv riba; 

14 – indentsed optilised filtrid; 

 

Filtrid ja riba on eraldi ümbrikus! 

Plastikust joonlaua ja riba materjal on 

kaksikmurduv. Nende optilised teljed lebavad 

nende endi tasandis. 
 

15 Fotodetektor (fotodiood) 

15a – ava valguse sisselaskmiseks; 

15b – juhtmed väljundpinge mõõtmiseks; 

15c – fikseerimiskruvi. 

 
Juhtmed, klambrid, paberrätik, tükk paberit. 

 

 



          Eksperimentaalvoor. Neljapäev, 17. juuli 2014              8/8 
 

Vältige optiliste elementide valguse poolt läbitavate pindade puutumist! Vajadusel puhastage need 

pindad paberrätikuga! 

 

Lisa B. Eksperimentaalvahendite fotod 

 

 

 

Joonis 1B. Katseseade joonlaua kaksikmurdumise 

vaatlemiseks  

Joonis 2B. Piluga ekraani külge kinnitatud joonlaud 

  

 

  

Joonis 3B. Painduva riba kinnitamine ekraani 

külge. 

Joonis 4B. Katseseade plastikust joonlauda läbiva 

valguse mõõtmiseks. 

  

  
Joonis 5B. Polarisaatori külge kinnitatud filtrid. Joonis 6B. Katseseade VKR-i omaduste mõõtmiseks 

 


