
Kuidas töötab helkur? 

Video tutvustab valguse peegeldumist ja seda, kuidas valgus tuleb helkurilt otse tagasi.  

 

Kattuvus õppekavaga: Liikumine, liiklusohutus. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas töötavad helkurid?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Meeskondades, kus on 3 inimest. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

papp (20x20 cm – võib ka väiksem, siis valmib 
väiksem helkur) 

1 

foolium (nii palju, et papi ära kataks) 1 

käärid  1 

liim 1 

taskulamp  1 (tiimi peale) 

 

Kuidas katset läbi viia? 

● Lõika välja papist ruut. Ühes meeskonnas peavad kõik liikmed samasugused ruudud välja 

lõikama. 

● Kleebi liimiga foolium papile.  

● Proovi (taskulambiga), kas selline helkur peegeldab valgust.  

○ Kas valmistatud helkur peegeldab valguse tagasi taskulambi suunas või mujale? 

Kas see suund muutub, kui muuta taskulambi asukohta või asendit? 

● Moodusta kolmeliikmelised meeskonnad: 

○ Voltige paberist šabloon täisnurga määramiseks. 

○ Pange kolm peegeldavat pinda omavahel täisnurkade alla kokku.  

○ Fikseerige plaadid kleeplindiga. 

● Proovi järgi, kuidas helkur töötab. 



● Tee klassiruum pimedaks. 

● Üks inimene läheb helkuriga klassi ühte otsa, teine läheb taskulambiga klassi teise otsa. 

● Näita valgust helkuri "sisse" 

● Liiguta ja keeruta helkurit ning jälgi, kas ja millal helkur enam valgust tagasi ei peegelda. 

 

Tähelepanu!  

Ettevaatust kääridega lõikamisel.  

Taskulamp on väga ere ning võib kahjustada nägemist, kui valgus otse silma suunata (sh 

ettevaatust peeglite orienteerimisel). 

Käesolev helkur ei asenda päris helkurit, vaid selgitab selle tööpõhimõtet.  

 

Katse tausta selgitus  

Tavaline peegel peegeldab valguse tagasi vastavalt peegeldusmisseadusele (peegeldusmisnurk 

on pinna ristsirge suhtes langemisnurgaga sama suur - https://opik.fyysika.ee/media/img/exp/id-

44908.v-0.w-353.jpg). See tähendab, et kuigi valgus peegeldub pinnalt tagasi, siis mitte alati 

samas suunas, kust ta tuli. Selleks, et valgus peegeldaks otse tagasi, on vaja peeglid sättida 

täisnurga alla. Sellisel juhul on kahe langemis- ja peegeldusmisnurga summa alati seesugune, et 

langev valgus peegeldatakse otse tagasi. Kolmemõõtmelise objekti puhul on vaja lisada täisnurga 

alla ka kolmas helkuri tahk. Selliselt peegeldub iga helkuri sisepinnale langenud valguskiir alati 

otse allika suunas tagasi. 

Täpsemalt saab helkuri tööpõhimõtte kohta juurde uurida vaadates järgnevat õppevideot: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YkaKb-H_XM  
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