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3. Elekter. Teoreetilises osas vaadeldakse vooluahelate, amper‐ ja voltmeetrite 
omadusi. Õpetatakse elektriskeemide lihtsustamist. 

Kontrolltöö FE‐03 

4. Soojus. Teoreetilises osas käsitletakse selliseid soojusõpetuse osasid nagu 
sulamine, tahkumine, keemine jne. 

Kontrolltöö FE‐04 

 
Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad TÜ Moodle’i keskkonnas 

H. Voolaid, U. Visk "Geomeetriline optika" 
U. Visk, V. Kiisk "Mehaanika" 
U. Visk "Elekter" 
U. Visk "Soojus" 
 
 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Soovitan kõigile füüsikahuvilistele. 

 Soovitan kursust kõigile füüsika huvilistele, kes soovivad end proovile panna. 

 Soovitan kursust nendele, kellel on vajadusel kellegilt abi küsida. Kursus ise oli väga põnev ja 
vastuse kättesaamine pärast arvutustehet oli lahe. 

 
 


