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Valguslained 

I Elektromagnetlaine kujutab endast muutuvate elektri- ja magnetväljade süsteemi, mis 

levivad ruumis kiirusega 3·10 8 m/s. Elektri- ja magnetväljad on ruumi igas punktis 

omavahel risti ja muutudes põhjustavad teineteise tekkimist. Neid laineid võib uurida 

kahel viisil:1) vaadeldes lainet mingis ruumipunktis võime mõõta laine perioodi (T) ja  

2) vaadeldes lainet mingil ajahetkel saame graafikult mõõta lainepikkust (λ).  

Valgus on vaid väike osa elektromagnetlainetest, mis jääb lainepikkuste vahemikku 

380nm kuni 760nm.Valguse lainepikkuse all mõistame kaugust valguslaine kahe samas 

faasis oleva naaberpunkti vahel. Valguslaine on ristlaine, sest elektri-ja magnetväljade 

muutused toimuvad risti laine levimissihiga. Kuigi valguslaine moodustub mõlema välja 

(elektri- ja magnetvälja) kooseksisteerimisel, siis nägemisaistingu põhjustab siiski vaid 

elektrivälja mõju meie silmale. Magnetväli on vaid vahelüli, mis aitab elektriväljal edasi 

kanduda. Seega, kui me räägime valguse intensiivsusest, siis selle määrab ajaühikus 

kiirgunud elektrivälja energia. Kuna elektrivälja tugevus ajas perioodiliselt muutub, 

kasutatakse valguse intensiivsuse mõõtmiseks ruutkeskmist elektrivälja tugevust. 

(I=k·
2

 )  

Laine faas määrab ära elektrivälja tugevuse, E, antud ajahetkel ja seega ka valguse 

intensiivsuse. 

Aega, mis kuluv valgusenergial ühe lainepikkuse läbimiseks nimetatakse laine 

perioodiks. Laine sagedus (f) näitab mitu lainet moodustub ajaühikus (ehk mitu võnget 

teeb elektriväli ajaühikus). Lainete levimiskiirus näitab kui pika vahemaa läbib laine 

energia ajaühikus ja seda arvutatakse valemist: v=λ·f=
T


. Valguslained on keralained, 

see tähendab, et valgusallikast eemaldudes levivad nad kõikvõimalikes suundades ja 

samas faasis võnkuvad osakesed moodustavad kerapindu. Samas faasis võnkuvate 

punktide pinda nimetatakse lainefrondiks ja erijuhul võib see olla ka tasapind. Sel juhul 

räägitakse tasalainetest. Lainefront eraldab lainete poolt häiritud ruumiosa sellest ruumist, 

kuhu lained pole veel jõudnud. 

II  

Erineva lainepikkusega elektromagnetlained põhjustavad erinevaid värvusaistinguid. 

Valguse äärmised värvused on: punane (630-760nm) ja violetne (380-420nm), mille 

vahele jäävad kõik vikerkaarevärvid: oranž, kollane, roheline, helesinine ja sinine. Neist 

loetakse põhivärvusteks punast, rohelist ja sinist, sest neid valguslaineid erineva 

intensiivsusega liites võib saada kõikvõimaliku värviga valgusi, kaasa arvatud valget 

valgust. Inimese värvusaisting sõltub kõigepealt tema silma võimest eristada kõiki 

värve.Osadel inimestest võib esineda osaline värvipimedus (ei erista mõnda värvi-näiteks 

sageli punast ja rohelist). Võib esineda ka täielik värvipimedus, kui maailma nähakse 

musta-halli ja valgena. See võib olla nii kaasa sündinud terviserike, kui ka trauma või 

mõne haiguse tagajärg. Teiseks sõltub värvustaju valgusest, milles esemeid vaadata. 

Näiteks punases, pimikulambi valguses paistavad rohelised pinnad mustana kuna roheline 

neelab punast valgust ja tagasi pole midagi peegeldada. Seega kolmandaks värvustaju 

mõjutajaks on eseme pinna värvus. Valge pind paistab punases valguses samuti punane, 

sest valge pind peegeldab tagasi kõiki valguslaineid. Kollane pind aga võib punases 

valguses paista ornžina, sest erinevad, kuid lähedased lained võivad liitudes anda ka uusi 

 värvitoone. Meie Päikese spektris paistab kõige intensiivsemana kollakas-roheline osa, 

seega annab roheline valgus kõige tugevama nägemisaistingu.  

8. klassis õppisime: Kui lasta valget valgust läbi värvilise klaasi võime näha vaid teatud 

värvi valgust. Läbipaistvat keha, mis eraldab valgest valgusest vaid kindla lainepikkusega  
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osa nimetatakse valgusfiltriks. Näiteks sinine klaas lasev läbi ja peegeldab valgest 

valgusest vaid siniseid valguslaineid, ülejäänud lainepikkused klaasis neelduvad.  

Pind paistab must, kui see neelab enamuse kõikidest valguse lainepikkustest ja valge, kui 

ta peegeldab kõiki valguse lainepikkusi. Punane pind püüab peegeldada vaid punasele 

vastavaid lainepikkusi ja neelab muud valguslained. 

Eletromagnetlainete skaalal jääb enne nähtavat valgust lai ala, mida nimetatakse 

infrapunasteks kiirteks ehk infravalguseks. Infravalgust inimsilm ei näe, kuid oma keha 

pinnaga me tajume seda soojuskiirgusena. Infravalgusel on tugev kuivatav toime.  

Teine ala, mis jääb nähtavast valgusest lühemate lainete ehk suuremate sageduste poole 

kannab ultrviolettkiirte ehk ultravalguse nime. Ultravalgust inimene samuti ei näe, kuid 

neil on tugev keemiline toime. Tänu ultravalgusele me päevitame ja naha alla tekib 

kaitsev pigmendi kiht. Ultravalgust saab kasutada bakterite hävitamiseks ja suures 

koguses on see kiirgus (nahale ja silmadele) ohtlik. Mõõdukas hulk ultravalgust on 

tervisele kasulik, sest päevitades tekib organismi juurde D-vitamiini. 

III  

Nähtust, kus valguslained painduvad avade või tõkete taha, nimetatakse valguse 

difraktsiooniks. Et difraktsiooni tekitada peaksid tõkked või avad olema valguslainega 

samas suurusjärgus. Parim ava või tõkke laius oleks kahest kuni viie lainepikkuseni. 

Valguse difraktsioonina tajume me valguse sattumist varju piirkonda. Varju piirkond on 

ruumi osa, kuhu sirgjooneliselt leviv valgus ei peaks levima. Seda nähtust põhjendas 

Huygens järgmiselt: Iga ruumipunkt, kuhu valguslaine jõudnud on muutub ise nagu 

punktvalgusallikaks, millest lained levivad kõikvõimalikes suundades. Seepärast väikeste 

avade või tõkete taga levib valgus ka varju piirkonda. Difraktsiooni nähtusega kaasnevad 

ka nõrgemini ja tugevamini valgustatud piirkondade teke tõkete või avade taga. Seda 

nähtust selgitas Fresnel kui lainete liitumist. Paindunud lained on ühesuguse 

lainepikkusega, kuid kohtudes võivad nad olla kas samas faasis (siis tekib valguse 

tugevnemine) või vastasfaasides (siis valgus nõrgeneb). Ava mõõtmeid suurendades 

muutuvad „difraktsiooniribad“ kitsamaks ja tihedamaks. (Suurema üldise valgustatuse 

tõttu me enam neid ei erista) Difraktsiooni jooned asetuvad alati paralleelselt ava 

servadega. Kui vaadelda difraktsiooni valges valguses, on ribad mitmevärvilised, sest 

erinevad valguslained painduvad erinevalt, järelikult nende liitumise kohad asetuvad 

samuti erinevatesse kohtadesse. 

IV  

Kahe laine liitumist, mille tulemusena erinevates ruumipunktides võnkumised 

tugevdavad või nõrgendavad teineteist, nimetatakse interferentsiks. Püsiva 

interferentspildi saamiseks peavad liituvad lained olema ühesuguse lainepikkusega (ehk 

sagedusega) ja ajas muutumatu faaside erinevusega. Selliseid laineid nimetatakse 

koherentseteks.  Kui eeldada, et erinevad valgusallikad suudavad tekitada ühesuguse 

lainepikkusega valguslaineid, siis taandub faaside erinevus lainete poolt läbitud 

teepikkuste erinevusele enne liitumist ehk käiguvahele. Kui käiguvahe on võrdne 

täisarvu lainepikkustega, siis kohtuvad lained samas faasis ja võimendavad teineteist, 

seega valgus tugevneb. 

Räägitakse interferentsi maksimumist, mida esitab valem:  kd , kus k=0;1;2;3... ja 

∆d= 12 dd   on käiguvahe. 

Kui käiguvahe on võrdne paaritu arvu pool-lainepikkustega, siis kohtuvad liituvad lained 

vastasfaasides ja nõrgendavad teineteist (valgus nõrgeneb või kustub). Sel juhu räägime 

interfverentsi miinimumist, mida esitab valem: ∆d=
2

)12(


k .  
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Kui interferentsi pilti vaadelda, siis mingis piirkonnas valgus tugevneb ja teises 

piirkonnas nõrgeneb, see tähendab, et valgusenergiat jaotatakse ruumis ümber. Energia 

kandub miinimumi piirkondadest üle maksimumi piirkondadesse, mitte ei kao ega 

teki iseenesest juurde (energia jäävus kehtib). 

V  

Difraktsiooni ja interferentsi tekitamiseks on vaja koherentseid valguslaineid ja 

tõkkeid või avasid, mille suurus jääb vahemikku 2λ kuni 5λ.  (Ka ei saa ava laius 

olla väiksem, kui lainepikkus.)   

Optikas on mõõdupuuks valguse lainepikkus. Kõik, mis on väiksem valguse 

lainepikkusest, on väike. Mis on palju suurem valguse lainepikkusest, see on suur. 

Koherentse valguse saamiseks kasutatakse laserkiirgust. Tavalistes valgusallikates 

kiirgavad aatomid valgust korrapäratult. Iga aatom peab peale energiakvandi kiirgumist 

end uuesti „energiat täis laadima“ ja see võtab aega. Seega erinevad aatomid kiirgavad 

erinevatel hetkedel ja liituvate lainete faaside vahe hakkab ajas muutuma (Tekivad 

erinevad pausid kiirgushetkede vahel). Samuti võivad erinevad valgusallikad kiirata 

erineva lainepikkusega valgust. 

Kõige lihtsam viis koherentsete valguslainete saamiseks on jaotada sama valguskiirte 

kimp kaheks osaks ja suunata need uuesti kokku ühisesse liitumispunkti. Näiteks: 

kaksikpilude abil , difraktsioonvõredes, õhukestes kelmetes peegeldumisel, laserplaadilt 

peegeldusel, selgendavates katetes, holograafias jne.) 

 

Laineoptika (Voolaid) §2.-§8. 

1. Mida kujutab endast elektromagnetlaine? 

2. Millisel kahel viisil saab iseloomustada elektromagnetlainet ja mida sel juhul 

mõõdetakse? 

3. Milline on valguslaine olemus? 

4. Mis liiki laine on valguslaine ja miks? 

5. Milline osa valguslainest põhjustab nägemisaistingu? 

6. Mis on lainefront? 

7. Millal on tegemist tasa- ja millal keralainetega? 

8. Mida nimetatakse valguse lainepikkuseks, laine perioodiks ja sageduseks?  

9. Kuidas arvutada valguslainete kiirust? 

10. Mis ja kuidas määrab valguse intensiivsuse? 

11. Milline on valguse lainepikkuste vahemik ja millised on äärmised värvused? 

12. Nimeta vikerkaarevärvid. 

13. Milliseid toone nimetatakse põhivärvusteks ja miks neid nii nimetatakse? 

14. Millest sõltub inimese värvusaisting? 

15. Milles seisneb värvipimedus? 

16. Millise värvuse suhtes on inimsilm kõige tundlikum? 

17. Mis iseloomustab infra- ja mis ultravalgust? 

18. Mis toimub valgusega erinevat tooni pindadel või filtrites? 

19. Mis on värvusfilter? 

20. Mille poolest erineb must pind valgest pinnast? 

21. Miks valget valgust nimetatakse liitvalguseks? 

22. Milles seisneb valguse difraktsiooni nähtus? 

23. Kuidas saaks valguse difraktsiooni jälgida? 

24. Kuidas difraktsioonipilt ava suhtes asetub ja kuidas sõltub ava laiusest? 

25. Miks tavalises valguses difraktsioonipilt on mitmevärviline? 

26. Kuidas Huygensi-Fresneli printsiip seletab difraktsiooniribade tekkimist kitsa pilu taha? 



27. Mida nimetatakse „varju“ piirkonnaks? 

28. Mida nimetatakse valguse interferentsiks? 

29. Kuidas valguslainete liitumise tulemus sõltub nende käiguvahest? 

30. Mida nimetatakse lainete käiguvaheks? 

31. Millal lained teineteist võimendavad ja millal nõrgendavad? 

32. Kuidas põhjendada interferentsi energia jäävuse seadusest lähtudes? 

33. Kuidas valguse interferentsi praktiliselt tekitada? 

34. Milliseid laineid nimetatakse koherentseteks? 

35. Mis võib põhjustada valguslainete mittekoherentsuse? 

36. Kuidas saada koherentseid valguslaineid? 

37. Kuidas aatom valgust kiirgab? 

38. Mis tähendab väikest optika seisukohalt? 

39. Millistel tingimustel võb tekkida püsiv interferentsi ja difraktsioonipilt? 

40. Oska kirjeldada ühte interferentsi-difraktsiooni rakendust. 

 

 

 


