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2. Bohri teooria. 

Antakse ülevaade Bohri aatomist. Seaduspärasusi aatomite spektrites; Bohri 

aatomi mudeli põhijooned, näide vesinikuaatomi põhjal; elektroni ja tuuma 

liikumine Bohri mudelis. Õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 

Vajalikud eelteadmised: aatomi‐ ja tuumafüüsika ‐ koolikursusest 
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3. Radioaktiivsus. 
Käsitletakse radioaktiivse lagunemise seaduspärasusi. Radioaktiivse 

kiirguse omadused, liigid ja ühikud; radioaktiivne lagunemine; 

radioaktiivsed read;  tehisradioaktiivsus. Õppematerjal sisaldab 

näidisülesandeid. 

Vajalikud eelteadmised: Bohri teooria (või aatomi‐ ja tuumafüüsika, 
radioaktiivsus ‐ koolikursusest). 
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4. Laserid ja kvantgeneraatorid. 

Antakse ülevaade laserite tööpõhimõtetest lähtudes valguse kvantloomusest. 

Siirdetõenäosused. Pöördhõive. Pöördhõives olevate aatomite ja molekulide 

optilistest omadustest. Tagasiside. Pöördhõive saamine. Laserained ja 

laseritüübid. 
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Kursuse õppematerjalid 

 
1. H. Voolaid "Valguse polarisatsioon" 

2. J. Lembra "Bohri teooria" 

3. U. Visk "Radioaktiivsus" 

4. K.‐S. Rebane "Laserid ja kvantgeneraatorid" 

 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Kursusel oli toodud välja huvitavaid ja teemaga seostuvaid fakte ja leide loodusest (nt looduslik 

tuumareaktor) 

 Eriti huvitav oli viimane osa sellest kursusest, laserite füüsika. 

 Kursus vastas oma nimetusele ja kindlasti täiendas kooliprogrammi 


