
1.Michelsoni katse 
 
XIX sajandi lõpuks oli füüsika teatavasti „valmis“ ja valitsemas kolm arusaama: 

1. Valgusel on laineloomus 
2. On olemas eelistatud taustsüsteem 
3. On olemas maailmaeeter, milles valguslained saaksid liikuda 

 
Albert A. Michelson (1852-1931), USA immigrant, isa juut, ema poolatar, otsustas mõõta ära Maa 
absoluutse kiiruse maailmaeetri suhtes. Tema arutalu oli järgmine. 
 
Olgu c ujuja kiirus vee suhtes, v voolu kiirus kalda suhtes, x jõe laius ja t aeg. 
Et jõuda risti üle jõe asuvasse punkti, peab ujuja võtma suuna veidi vastuvoolu. Ta läbib vees 
mõnevõrra pikema tee kui jõe laius ja see on ct. Samal ajal on vesi teda aja t möödudes kandnud 
allavoolu tee pikkuse vt. Siit saab avaldada jõe laiuse 𝑥2 = (𝑐𝑡)2 − (𝑣𝑡)2 Ning siit omakorda aja, mis 
kulub jõe ületamiseks 

𝑡 =
𝑥

√𝑐2 − 𝑣2
 

 
Edasi-tagasi ujumiseks kulub vastavalt aega märksa rohkem.  

Kui ujuda sama vahemaa x allavoolu, siis kiirus on c+v ja aega kulub 
𝑥

𝑐+𝑣
 

Vastuvoolu tagasi ujudes on kiirus c-v ja aega kulub 
𝑥

𝑐−𝑣
 

Edasi-tagasi ujumise aeg oleks  

𝑡 =
𝑥

𝑐 + 𝑣
+

𝑥

𝑐 − 𝑣
=

2𝑥𝑐

𝑐2 − 𝑣2
 

 
Seda aegade erinevust otsustaski Michelson ära kasutada, kujutades ette, et c on valguse kiirus ja v 
Maa liikumine eetri suhtes. 
Ülitäpseteks mõõtmisteks konstrueeris Michelson interferomeetri.  

 
 
Valguskiir lahutati poolläbipaistva peegli abil kaheks, nii et üks osa läbis edasi-tagasi tee risti Maa 
liikumisega ja teine osa piki seda. Tagasitulnud kiired liitusid ja tekitasid interferentspildi. Kui riista 90 
kraadi pöörata, oleks pidanud interferentspilt muutuma, aga seda ei toimunud. 
Tänu Michelsonile algas Ameerika ülikoolides täppisteaduste buum. Michelson oli esimene 
ameeriklane, kes sai 1907. aastal Nobeli preemia. 
Katse negatiivse tulemuse aitas hiljem seletada erirelatiivsusteooria. 



2.Belle Époque 
 
Sellist nime – Kaunis ajastu –  kannab ajavahemik 1896-1914. 
Pärast Prantsuse –Preisi sõda oli aastatel 1870-1895 valitsenud majandussurutis. Nüüd algas 
mõningane elavnemine. Toimusid Pariisi maailmanäitused 1889 ja 1900. Esimest tähistati sellega, et 
ehitati Gustave Eiffeli projekteeritud ajutine torn, mis tekitas omal ajal suurt vastuseisu, aga praegu 
on Pariisi sümboliks. 
 
Pariis oli kuulus oma kabareede ja kohvikutega.  
 
Sakslane Benz leiutas auto (1885), prantslased Lumiére’id  kino (1895). 
Juba alates aastast 1839 tunti prantslase Daguerre’i leiutatud fotograafiat ja aastast 1876 Belli 
leiutatud telefoni. 
 
Õhus hõljus see, mida prantslased nimetasid Art nouveau, sakslased Jugendstil ja inglased The 
modern Style. Et oli tööstusliku massitootmise aeg, siis imbus see kujutavast kunstist ja arhitektuurist 
ka tehnika disaini. 
 
Auto 
 
1879 patenteeris saksa leidur Karl Benz sisepõlemismootori. Esimene Motorwagen ehitati 1885 
Saksamaal. 26. jaanuaril 1886 sai ta sellele sõiduriistale patendi. Edasine tegevus kandus 
Prantsusmaale, kus oldi uuendustele altimad. Aastal 1900 oli USAs umbes 8000 sõiduautot, aastal 
2001 kogu maailmas 450 000 000. Oletuse kohaselt kahekordistub autode arv iga 30 aastaga. 
 
Kino 
 
13. veebruaril 1895 patenteeriti kinematograaf. Patendi sai enda nimele Auguste Lumière, Louis 
Lumière'i vend. 
 
Aparaadi mõtles välja tegelikul Louis, aga vennad leppisid kokku, et August võtab enda nimele patendi. 
Louis oli saanud aparaadi leiutamisel inspiratsiooni sellest, kuidas kangas õmblusmasina nõela all edasi 
liigub. Samamoodi pani ta perforeeritud servaga filmilindi masinas jooksma. 

Aparaati demonstreeriti väga väikesele seltskonnale juba 22. märtsil 1895. Suurem seanss toimus sama 
aasta 28. detsembril, kui vennad Lumière'id näitasid esimest korda publikule filme suurelt ekraanilt. 
Seda loetakse ka kino sünnipäevaks. 

La sortie de l’usine Lumiére à Lyon –  46 sekundit 
L’arroseur arrosé – 49 sekundit 
 
  



3.Nobeli preemia 
 
Iga aasta 10. detsembril jagatakse Stockholmis Nobeli preemiaid neile, kes during the preceding year 
have conferred the greatest benefit on mankind. 
 
Preemiaid on 6 ja vastavalt sellele kureerib preemiate jagamist ka 6 asutust: 

 füüsika - Rootsi Teaduste Akadeemia 
 keemia - Rootsi Teaduste Akadeemia 
 füsioloogia ja meditsiin - Karli Instituut Rootsis 
 kirjandus - Rootsi Akadeemia 
 rahupreemia - Norra parlamendi poolt määratud komisjon 
 majanduspreemia (alates 1968) – Rootsi Pank 

 
3.1.Alfred Nobel 
 
Alfred Nobel sündis 1833. aastal. Lapsena oli ta omaealistest arenenum, erakordselt arukas, ent 
haiglaselt unistav ja endassetõmbunud poiss. Koolis käis ta Peterburis, kus isa oli rajanud 
lõhkeainetehase. Mõni aeg hiljem olid ta rajanud Stockholmi labori,  mis lendas 1864. aastal õhku ja 
tappis teiste hulgas Alfredi venna. Siit sai aluse Alfred Nobeli tuntuim leiutis - dünamiit. Kui võtta 3 
osa nitroglütseriini ja 1 osa ränivetikaid sisaldavat mulda, siis tekib segu, mida võib kolkida ja 
põletada, ilma et ta  plahvataks. Plahvatuseks oli vaja leiutada detonaator. 
 
Lisaks dünamiidile patenteeriti veel 355 Nobeli leiutist (suitsuta püssirohi, sünteetiline kumm, 
kunstnahk, häiresignaalid…) 
 
Nobel oli üks esimesi, kes rajas rahvusvahelisi kompaniisid – tal oli  90 tehast 20 riigis. Ja loomulikult 
oli tal palju raha. Ent tal ei olnud kodu, kuigi tal olid majad Pariisis, Itaalia Rivieras ja Rootsis. 
 
Ta polnud kordagi abielus, kuigi pidas eluaegset sõprust austerlanna Bertha von Suttneriga - hilisema 
Nobeli rahupreemia laureaadiga. Suhe teise austerlanna Sofie Hessiga kestis küll 18 aastat, ent 
polnud õnnelik. Sofie oli hariduseta ja kommeteta, ent väga ilus ja ainult 20 aastat vana, kui nad 
kohtusid. Nobel oli siis 43-aastane. 
 
Alfred Nobel suri10. detsembril 1896. aastal San Remos ajurabandusse. Ent aasta enne surma oli ta 
jõudnud teha testamendi. 
 
3.2.Füüsikapreemia saamise protseduur1 
 
Füüsikapreemia jagamise põhimõte on salajane otsustamine eksperthinnangute alusel.  
Preemia võib jaguneda kolme teadlase ja/või kahe töö vahel. 
Nobeli füüsikapreemia komitee koosneb 5 liikmest ja sekretärist, kes teeb rasket tööd terve aasta. 
 
September (eelmisel aastal) 
Saadetakse välja üle 2000 kutse kandidaatide nimetamiseks. Igal aastal muudetakse  ülikoolide ja 
uurimisinstituutide nimistut, kes kutse saavad. Erandina võivad teha ettepaneku 

 Rootsi TA liikmed 
 Nobeli preemia komiteede liikmed 
 varasemate aastate Nobeli preemia laureaadid 

                                                           
1 Nordling, C. 1995. How to get the Nobel Prize in Physics. Physica Scripta, Vol. T59, 21-25 

 



 Skandinaavia ülikoolide füüsikaprofessorid 
Kandidaat esitatakse ainult üheks aastaks, ent keegi ei keela esitamist järgmistel aastatel korrata. 
 
31. jaanuar 
Kandidaatide esitamise tähtaeg. Tavaliselt saabub ca 300 nime. 
 
Veebruar 
Komiteele otsitakse abiks eksperte. Neilt palutakse arvamusi, mida hoitakse saladuses 50 aastat. 
Samal ajal süvenevad kandidaatide tööde (ja samal teemal kirjutatud teiste autorite tööde) uurimisse 
ka komitee liikmed. 
 
Mai 
Ekspertide arvamused on valmis ja saabuvad komiteesse. 
 
Juuni ja juuli 
Komitee liikmed kirjutavad aruannet Rootsi Teaduste Akadeemiale. Antakse ülevaade sellest, mis 
aasta jooksul maailma füüsikas on toimunud. Usinasti külastatakse konverentse, kus esinevad parima 
hinnangu saanud kandidaadid. Peetakse omavahel  mitmeid koosolekuid. 
 
August 
Nobeli preemia komitee teeb lõppotsuse. Selleks kulub terve päev vaidlemist. Kui jõutakse 
üksmeelsele  kokkuleppele, toimub pidulik lõuna parimas restoranis Nobeli raha eest. Kui otsust ei 
võeta vastu ühehäälselt, jääb lõuna ära. Väljavalitu nimi jääb saladusse. 
 
September 
Teaduste Akadeemia füüsikaosakond langetab otsuse. Selleks kuulatakse ära 

 komitee esimehe ettekanne olukorrast füüsikas 
 komitee liikme ettekanne väljavalitud kandidaadi töödest 

Asja arutatakse. Esitatakse küsimusi, millele  komitee liikmed peavad oskama vastata. 
Harilikult Akadeemia füüsikaosakond võtab komitee soovitused kuulda, ent lisab sinna ilmtingimata 
omalt poolt midagi juurde. Soovitus edastatakse Akadeemiale. 
 
Oktoober 
Rootsi TA teeb lõppotsuse. 
Istung algab kell 10 hommikul. Nobeli preemia komitee esimees annab aru komitee tööst ja loeb 
ette soovituse. Komitee liige esitab ülevaate soovitatava kandidaadi töödest. Kandidaadi pilt 
projitseeritakse seinale. Teaduste Akadeemia peasekretär loeb ette füüsikaosakonna soovituse.  
Järgneb diskussioon, kus nii mõnigi bioloog võib avaldada arvamust, et asi pole seda väärt, ja mõni 
sotsiaalteadlane teatab, et ta ei saa aru. 
Hääletatakse. Tulemuseks võib olla: 

 komitee soovitatud kandidaat (kandidaadid) 
 mõni muu kandidaat, kes on kõigi reeglite kohaselt esitatud 
 preemiat ei anta välja 

Hääletustulemused teeb teatavaks Akadeemia president. 
 
Nüüd peab erutatud pressimasside ette ilmuma Akadeemia peasekretär. Aga enne helistab ta 
väljavalitule. Rootsis on kell umbes 12. Kui väljavalitu elab Kalifornias, kuuleb ta uudist kell 3 öösel. 
 
Tseremoonia 
Tulevane laureaat peab ilmuma Stockholmi mõni päev varem. 
Teda ootab ees  

 lõuna Teaduste Akadeemias 



 lõuna oma riigi suursaadiku seltsis 
 igasugused avalikud üritused. 

Ta elab Grand Hotel'is. Tema käsutuses on limusiin koos juhiga. Ta saab kutse tulla kuningapaleesse 
õhtusöögile pärast pidulikku tseremooniat. On ka üks kohustus - pidada nn Nobeli loeng Teaduste 
Akadeemias. Loeng trükitakse iga-aastases valgete kaantega raamatus Les Prix Nobel. 
 
Tseremoonia ise toimub Stockholmi Kontserdimajas 10. detsembril kell 16:30. Saali kaunistavad San 
Remo lilled. Saalisviibijatel on seljas frakid ja õhtukleidid, kaunistuseks kõik ordenid ja ametiketid. 
Poodiumil istuvad kuningas Carl Gustaf ja kuninganna Silvia ning kõikide Nobeli preemiat jagavate 
institutsioonide liikmed. Selle aukartustäratava kamba ees istuvad tulevased laureaadid. 
Füüsikapreemia antakse kätte esimesena. Nobeli komitee esimees räägib 5 minutit laureaadi tööst. 
Kuningas annab üle preemia. Fanfaarid. Aplaus. Laureaat teeb kolm kummardust: otse - kuningale,  
vasakule - Akadeemia liikmetele, paremale - publikule. 

 
Bankett toimub Stockholmi raekojas. Laureaat avaldab 2 minuti jooksul oma rõõmu. 
Kuldses saalis tantsitakse. 
 
Järgmisel hommikul algab uus elu. Nüüdsest peale teab laureaat vastust igale küsimusele - majandus, 
poliitika, maavälised tsivilisatsioonid, parapsühholoogia, sugude võrdõiguslikkus… Nüüdsest peale 
kutsutakse teda igasse maailma nurka kohtumistele ja konverentsidele. 
 
3.3.Dr Esaki's Five Golden Rules  
 
Dr Esaki sai Nobeli füüsikapreemia 1973. aastal pooljuhtides toimuvate tunnelefektide 
eksparimentaalse avastamise eest. 
 
1. Don't allow yourself to be trapped by your past experience. 
2. Don't allow yourself to become overly attached to any authority in your field. 
3. Don't hold on to what you don't need. 
4. Don't avoid confrontation 
5. Don't forget your spirit of childhood curiosity. 
 



4. Erirelatiivsusteooria 
 
Albert Einstein (1879-1955) oli koolis vilets õpilane. Ta ei saanud sisse Zürichi Polütehnilisse Instituuti 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), õppis kooliõpetajaks, ent läks tööle 
patendieksperdiks Bernis. 1905. aastal kirjutas ta ajakirjas Annalen der Physik 3 artiklit: ühes kirjeldas 
matemaatiliselt Browni liikumist, teises seletas ära fotoelektrilise efekti (mille eest anti talle aastal 
1921 Nobeli preemia) ja kolmandas esitas erirelatiivsusteooria – kirjelduse, mis toimub sirgel teel 
suure ühtlase kiirusega liikuvate kehadega. Viimase artikli pealkiri oli Liikuvate keskkondade 
elektrodünaamikast. Selles ei maini ta kordagi Michelsoni katset ega lähtunud oma teooria loomisel 
üldse mingitest varasematest uuringutest.  
Ta ise kirjutab: 
“Sel ajal kui ma arendasin oma teooriat, ei avaldanud Michelsoni katse tulemus mulle 
märkimisväärset mõju. Ma isegi ei suuda meenutada, kas ma üldse sellest katsest midagi teadsin, kui 
kirjutasin oma esimese töö erirelatiivsusteooriast. Seletada võib asja lihtsalt nii, et üldistest 
kaalutlustest lähtudes olin ma veendunud, et absoluutset liikumist ei ole olemas ja minu ülesandeks 
oli ainult selle asjaolu kooskõlastamine elektrodünaamikaga.” 
Nimelt seovad Maxwelli võrrandid valguse kiiruse kahe elektromagnetvälja iseloomustava suurusega 
(vaakumi dielektriline läbitavus ja magnetiline konstant) ega näita mingit seost valguse kiiruse ja 
elektri- või magnetvälja allika liikumise kiiruse vahel. 
 
Einstein postuleeris (mõtles lihtsalt oma peast välja ilma igasuguste eelnevate vaatluste ega 
katseteta), et valguse kiirus on ühesugune kõikides inertsiaalsüsteemides. Hilisemad arvutused ja 
katsed näitasid, et see ongi nii. 
Sellele postulaadile lisas ta veel teise: Kõik inertsiaalsüsteemid on võrdselt privilegeeritud. 
 
Nende kahe postulaadiga saabki seletada Michelsoni katse tulemuse: mingit eetrit pole vaja ja igas 
olukorras tuleb lähtuda asjaolust, et valguse kiirus on konstant. 
 

4.1.Samaaegsuse relatiivsus 
 
Möödugu meist suure kiirusega rong, mille keskel seisab reisija. Meie hinnangul lööb kaks välku rongi 
otstesse üheaegselt, sest välkude löömise hetkel oleme juhuslikult just rongi keskme kohal ja valgusel 
kulub meieni jõudmiseks ühepalju aega. 
Rongi keskel seisev reisija, kes liigub sinna, kuhu vedur veab, ütleb aga, et välk lõi enne vedurisse ja 
alles siis rongi sabasse. Tõepoolest, ta ju liikus vedurisse löönud välgu poole ja valguse tee temani 
lühenes. 
 

4.2.Aja relatiivsus 
 
Üks vaatleja on möödasõitvas rongis, teine raudteevahi majas. Rongis oleva vaatleja jaoks läbib 
valguskiir vaguni risti ja tuleb sama teed tagasi. Raudteevaht näeb, et valguskiir „liigub vaguniga 
kaasa“ ja tema teekond vaguni teise seina ja tagasi ei ole risti vaguni seintega. 
Samamoodi lähevad lahku vaatlejate arvamised sündmuse toimumise kestuse suhtes. 
 
Kaasasõitva vaatleja kell näitab, et rongi laiuse w läbimiseks kulus aeg t0 ja  

  
Kui rong liigub kiirusega v, siis perroonil olev vaatleja saab 

 
Järelikult maapealse vaatleja kell näitab  

ctw 0

22222 tvtcw 



   

Kui       on kinemaatiline tegur, siis   

𝒕 = 𝜸𝒕𝟎 

 

 
 
Kinemaatiline tegur läheneb lõpmatusele, kui objekti kiirus läheneb valguse kiirusele, aga ta on 
praktiliselt 1 väikeste kiiruste juures, mil teda tohib arvutada järgmise valemiga: 
 

 
 
Kokkuvõttes: 

• Omaaega mõõdab kell, mis uuritavas taustsüsteemis on paigal 
• Rongis mõõdab omaaega rongi kell 
• Raudteevahi aega mõõdab raudteevahi kell 
• Vaatleja suhtes liikuv kell käib aeglasemalt ehk “jääb maha” (sekund on pikem) 
• Omaaeg on lühim 

 

Reegel:  Kui liikuv vaatleja teatab omaaja, siis tuleb seda korrutada kinemaatilise teguriga, et 
saada ajavahemik teises süsteemis 
 

4.3.Pikkuse relatiivsus 
 
Maalt vaadates on Maa ja kosmilise objekti vaheline kaugus L0 ja kiirusega v liikuval raketil kulub selle 
läbimiseks aeg 
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Raketi kell näitab, et aega kulub  

 
Järelikult raketi jaoks on objektide vaheline kaugus 

 

𝑳 =
𝑳𝟎
𝜸

 

 
Rongi otstes olevad sünkroniseeritud kelladega konduktorid näevad, et rongi keskel toimunud 
valgussähvatus jõuab rongi otstesse üheaegselt ja sel hetkel on rongi otsad kohakuti 
telefonipostidega. Järelikult rongi pikkus võrdub telefonipostide vahega. Raudteevaht näeb, et 
sähvatus jõuab rongi lõppu, mis on kohakuti tagumise telefonipostiga, enne ja rongi peasse, mis on 
kohakuti eesmise telefonipostiga, hiljem. Järelikult on rong lühem kui telefonipostide vahe. Aga 
konduktorid väidavad, et hoopis postide vahe on lühem, kui raudteevaht ütleb. Ja mõlemal on õigus. 
 
Kokkuvõttes: 

• Omapikkus on objekti pikkus selles taustsüsteemis, kus objekt on paigal 
• Vaatleja suhtes liikuv objekt on liikumissuunas lühem 
• Omapikkus on pikim 

 
Reegel: Kui liikuv vaatleja teatab omapikkuse piki liikumise suunda, siis tuleb seda jagada 
kinemaatilise teguriga, et saada pikkus teises süsteemis 

 
4.4.Ületamatu piirkiirus 
 
Kinemaatilises teguris ei saa tekkida olukord, kus cv  , sest siis tekiks ruutjuure alla negatiivne arv 
ja see ei tähenda füüsikaliselt midagi. 
 
Valguse kiirus on kõikvõimalike kiiruste ülempiir. 
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Füüsikaliselt: 
Kui vaatleja kiirus läheneb valguse kiirusele, siis tema kell hakkab käima üha aeglasemalt ja tema 
taustsüsteemi pikkused muutuvad üha lühemaks. Kui valguse kiirus on saavutatud, siis esemetel pole 
enam liikumisesuunalisi mõõtmeid ja kell jääb lihtsalt seisma. Järelikult edasi enam ei saa. 

 
4.5.Kiiruste liitmine 
 
Keha kiirus teises taustsüsteemis on u 
Teise taustsüsteemi kiirus esimese suhtes on v 
Keha kiirus esimese taustsüsteemi suhtes on U 
 
Galilei kiiruste liitmine: 

  
Relativistlik kiiruste liitmine: 

 
 
4.6.Aegruum ja intervall 
 
Aegruum on kolmemõõtmeline ruum pluss aeg. Sündmus aegruumis on määratud asukoha ja 
toimumise hetkega. Kui ruumiline kaugus kahe punkti vahel on L ja sündmuste toimumise hetkede 
vaheline aeg on t, siis S on nende sündmuste vaheline intervall: 

 
Intervall on invariant, st ühesugune kõigis taustsüsteemides. 
 
Intervalli ruut võib olla kolmesugune: 
S2 > 0 – ruumisarnane intervall   
S2 < 0 – ajasarnane intervall 
S2 = 0 – isotroopne intervall 
 
Sündmuste ajaline järjestus on invariantne ainult siis, kui nendevaheline intervall on ajasarnane või 
isotroopne. Ruumisarnase intervalliga lahutatud sündmuste vahel ei saa olla põhjuslikku seost, sest 

ruumisarnase intervalli korral   22 ctL   ja põhjusliku seose vahendaja peaks ületama valguse 

kiirust. 
Ajasarnase intervalli korral võib mõju liikuda aeglasemalt kui valgus. 
Isotroopse intervalli korral peab mõju liikuma valguse kiirusega. 

 
4.7.Minevik, olevik ja tulevik 
 
Klassikalises füüsikas on olevik kogu maailm praegusel ajahetkel t = 0. Klassikalises füüsikas kujutab 
olevikku terve ruumitelg L. Tulevik on ülemine pooltasand ja minevik alumine pooltasand. Minevik ja 
tulevik on absoluutsed. 
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Relatiivsusteoorias on samuti olemas absoluutne minevik ja absoluutne tulevik. On aga ka 
sündmuspaare, mille ajalist järgnevust on võimalik muuta, ja on neid, mille puhul see on võimatu. On 
sündmuspaare, mis võivad olla seotud põhjuslikult, ja ka neid, mille puhul see on võimatu. 
 
Ajakoonuse punktis A oleme meie praegu. 
 
Koonuse sees olevate sündmuste ja meie vahel on ajasarnane intervall. Sündmus B toimub meie 
suhtes tulevikus mingis paigas, mille kaugus meist ei ületa teatud piire. Me ei saa mingi teisendusega 
korraldada, et sündmus B toimuks minevikus. Seega koonuse ülaosa on absoluutne tulevik ja alaosa 
absoluutne minevik. Näiteks toimus sündmus E minevikus sellessamas paigas, kus me praegu oleme 
ehk E ja A on samapaiksed sündmused. 
 
Ajakoonusest väljaspool olevate sündmuste ja meie vahel on ruumisarnane intervall. Sündmus C 
toimub meist kusagil nii kaugel, et seal toimunu „nägemiseks“ oleks vaja valguse kiirusest suuremat 
kiirust. Seepärast saab vaatleja leida kaks aegruumi punkti, millest vaadates sündmuste A ja C ajaline 
järjekord on erinev.  
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4.8.Massi olenevus kiirusest 

 
Kui kiirendame keha korduvalt, tuleb meil igal ajavahemikul lisandunud kiirus liita eelnevaga 
relativistlikult. See tähendab, et kiirus küll läheneb valguse kiirusele, kuid ei saavuta seda iialgi. Kui 
rakendame kehale üha suuremat jõudu, muutub tema kiirendamine üha raskemaks. Newtoni II 
seaduse põhjal peab mass kiiruse suurenemisel kasvama. Loomulik on oletada, et mass kasvab 
võrdeliselt kinemaatilise teguriga: 

0mm  ,   kus m0 on seisumass. 

 
Pannes keha liikuma, lisasime talle kineetilist energiat. Samal ajal täienes tema mass.  
Need suurused on nähtavasti võrdelised 

kinkin kmE   

kus mkin on lisandunud mass ehk kineetiline mass ja Ekin on lisandunud kineetiline energia. 

)1(00  mmmmkin  

Kui suur on võrdetegur k? 
Uurime olukorda väikeste kiiruste juures, kus peab kehtima  

2
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0vm
Ekin   

Teiselt poolt üldjuhul  

kmEkin )1(0    

Kui kiirused on väikesed, võib kinemaatilise teguri arvutamiseks kasutada ligikaudset valemit, mille 
saame, kui arendame kinemaatilise teguri Maclaurini ritta ja võtame sealt 3 esimest liiget: 
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Seda arvestades saame väikeste kiiruste puhul 
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4.9.Seisuenergia ja koguenergia 

 
Üldistame massi ja energia võrdelisuse ka seisumassile. Saame seisuenergia 

2

00 cmE   

Seisuenergiat omab keha ka siis, kui tal muud energiat pole. Ja teistpidi: igasugune energia omab 
massi vastavalt seosele  

2c

E
m   

Järelikult mass ja energia on ekvivalentsed. 
 
Viimasest valemist saame teha huvitavaid järeldusi. Näiteks peab laetud aku mass olema suurem kui 
laadimata aku mass. Või näiteks kui suudaksime muuta 1 kg kivisütt täielikult energiaks, saaksime 25 
miljardit kWh elektrit. Nii palju toodavad USA elektrijaamad kokku kahe kuu jooksul. 

 



Keha koguenergia koosneb keha seisuenergiast ja liikumisest või asendist tulenevast energiast. 
 

4.10.Neljas absoluutne jäävusseadus  
 
Üldistame energia jäävuse seadust (termodünaamika esimest seadust) silmas pidades massi ja 
energia ekvivalentsust. Saame aine ja energia jäävuse seaduse 
 
Kui isoleeritud süsteemis seisumasside summa muutub, toimub alati ka muutus süsteemi energias. 
See muutus on suuruselt võrdne seisumasside summa muutuse ja valguse kiiruse ruudu korrutisega, 
ent vastasmärgiline. 
 

Olgu EcmEkogu  2

0 .  

Oletame, et mingil põhjusel seisumassile lisandub m . Et koguenergia ei tohi muutuda, siis peab 
kehtima 

  22

0 mcEcmmEkogu  . 

 
Seega eraldi võttes ei tarvitse kehtida massi jäävuse seadus ega energia jäävuse seadus. 
 
 



5.Üldrelatiivsusteooria 
 
5.1.Erirelatiivsusteooria piiratus 
 
Üldrelatiivsusteooria käsitleb aja, ruumi ja gravitatsiooni vastastikuseid seoseid. 
 

Einsteinile ei meeldinud, et gravitatsiooninähtused ei andnud end erirelatiivsusteooria 
raames rahuldavalt seletada. Senini oli gravitatsiooniteooria üldse puudulik. Polnud selge, 
kas tegu on kaugmõju või lähimõjuga. 
Esimesel juhul kehad mõjutavad üksteist ilma vahendajateta – Newtoni gravitatsioonijõu 
valem ei sisalda aega. Mõju peab levima silmapilkselt, mis on füüsikale võõras. Teisest küljest 
andis Newtoni teooria hea kooskõla taevamehaanikaga. 
Teisel juhul on olemas gravitatsiooniväli – reaalne objekt, mis täidab ruumi ja kannab mõju 
edasi. Mõju levib ühest punktist teise lõpliku kiirusega, mis loomulikult ei saa olla suurem kui 
valguse kiirus. 
 
Einsteinile ei meeldinud ka see, et inertsiaalsed taustsüsteemid on teiste suhtes 
privilegeeritud. Mille alusel? Ja kuidas oskab omapead jäetud rumal keha liikuda nii targasti – 
ühtlaselt ja sirgjooneliselt? 
 
Enne Einsteini olid olemas 

 Newtoni seadused 

 Newtoni gravitatsiooniseadus 
 
Vastavalt sellele oli ka massil kahesugune tähendus: 

 inertne mass mi, millele annab sisu Newtoni II seadus 

 raske mass mr, mis pole seotud liikumisega ja mis sisaldub gravitatsiooniseaduses 
 
Teisest küljest selgub, et need massid on võrdsed. 
 
Jääb järele küsimus, kas see kokkulangemine on juhuslik või põhimõtteline. Klassikaline 
mehaanika selle üle ei juurelnud, ent Einstein otsustas, et inerts ja gravitatsioon on 
põhimõtteliselt samad asjad. 

5.2.Ekvivalentsuse printsiip 

 
Einsteinile olevat 1907. aastal Berni patendiametis istudes tulnud pähe kummaline mõte. Kui 
tool kukuks vabalt alla, siis inimene ei tunneks oma kaalu. Nii ta konstrueeris mõttelise katse, 
mille nimi on “Einsteini lift”. 
 
Kui lift ei asu gravitatsiooniväljas ja on paigal teiste inertsiaalsüsteemide suhtes, siis seal sees 
olevatel esemetel ei oleks kaalu. Kui nüüd lift tõmmatakse kiirendusega a üles 
(inertsiaalsüsteemide suhtes), siis esemed lifti sees jäävad paigale (taustaks oleva 
inertsiaalsüsteemi suhtes). Lifti sees olev vaatleja näeb, et esemed liiguvad kiirendusega 
allapoole. 
 



Kui samas olukorras liftile rakendada äkki sobiva suurusega gravitatsioon, millega seotud 
raskuskiirendus oleks a, siis hakkavad liftis olevad esemed käituma samamoodi nagu 
kiirendusega üles tõmmatud liftis ja vaatleja ei saa aru, kummas olukorras ta on. 
 
Selline seletus on mehaaniline. Ent ka muude vahenditega (elektrilised, magnetilised, 
aatomisisesed jne) ei saa olukordi eristada, sest ei kiirendusest tekkinud inertsjõud ega 
gravitatsioon ei mõju muule kui ainult massile. 
 
Seega ekvivalentsuse printsiip kõlab järgmiselt. 
 

Gravitatsiooninähtused on võrdväärsed kiirendusega liikumisest tulenevate nähtustega 

 
Järelikult, sobiva taustsüsteemi valikuga saame gravitatsioonijõudude välja antud punktis 
suvaliselt muuta. Selleks valime lihtsalt sobiva kiirendusega liikuva süsteemi. Ja vastupidi: 
Kiirendusega liikuva taustsüsteemi saame asendada kiirenduseta liikuva taustsüsteemiga, kui 
oletame sobiva gravitatsioonivälja olemasolu. 
 
Ekvivalentsuse printsiip on lokaalne – vaadeldakse gravitatsiooni mõju kehadele ega otsita 
allikaid. Kui gravitatsiooni allikas on teada ja lift selle suhtes ei kiirene, siis on tegu 
gravitatsiooniga, kui allikat ei leita, siis kiireneva liikumisega. 
 
Vahet teha aitab ka nn pool-lokaalne meetod, milleks on vaja küllalt suurt ruumiosa. Kui tegu 
on ainuüksi kiirendusega, siis tekkiv inertsijõudude väli on homogeenne. Kui kusagil on 
gravitatsiooni punktallikas, on väli mittehomogeenne. 
 
 
 
 
 
 inertsijõudude väli  gravitatsioonijõudude väli 
 
Inertsijõudude ja gravitatsioonijõudude samasusest järeldub ka teoreetiliselt masside 
samasus. Raske ja inertne mass kirjeldavad mateeria sama omadust, ainult vaadatuna eri 
vaatevinklist.  
 
Ekvivalentsuse printsiip lubab seletada ka seda, kuidas on inerts seotud gravitatsiooniga. 
 
Gravitatsioonivälja allikas on mass, näiteks Maa. Kui keha viibib Maa lähedal, on ta vahetus 
kokkupuutes gravitatsiooniga. Väli mõjub kehale. Ja kui muid jõudusid pole, on Maa ja keha 
vahel tasakaaluolek – vaba langemine. See on loomulik olek keha ja välja vahel. Kaal on välja 
reaktsioon loomuliku oleku rikkumisele. Välja reaktsiooni arvuline mõõt on mass. 
 
Mitme massi puhul on gravitatsiooniväli keerulisem. Keha liigub teisiti, olenevalt välja 
struktuurist. See tähendab, et tema loomulik olek on teistsugune. Erijuhtumil 
gravitatsiooniväli osutub homogeenseks. See võib aset leida siis, kui masse on küllalt palju ja 
nad asuvad küllalt kaugel, nii et keskmiselt üksikute masside mõjud kompenseerivad 
üksteist. Homogeenses gravitatsiooniväljas on keha loomulik liikumine inertsiaalne. 



 
Seega nii vaba langemine kui inertsiaalne liikumine on loomulikud liikumised ja üks pole 
parem kui teine. 

5.3.Üldrelatiivsusprintsiip 

 
Erirelatiivsusprintsiip ütles, et kõik inertsiaalsüsteemid on samaväärsed. Kiirendusega 
liikuvates süsteemides ei kehti ei Newtoni mehaanika ega erirelatiivsusteooria. Kui 
inertsiaalsüsteemi sees ei saa öelda, kas süsteem liigub või ei, siis kiirendusega liikumise 
saame kindlaks teha süsteemisiseselt – tekivad nn inertsijõud. Seetõttu saame 
süsteemisiseselt ka kiirenduse alati mõõta. Kiirus on relatiivne suurus, kiirendus absoluutne. 
 
Pärast ekvivalentsuse printsiibi formuleerimist kaob kiirenduse absoluutne tähendus. Me 
saame küll kiirendusest tingitud efekte süsteemisiseselt tuvastada, kuid me ei saa öelda, kas 
nende põhjuseks on kiirendus või gravitatsioon. Järelikult võib inertsiaalsüsteemide 
eelistamise lõpetada.  
 
Nüüd aga tekib vastuolu lokaalsuse ja globaalsuse vahel. Ekvivalentsuse printsiip oli lokaalne. 
Ta kehtib vaid väikeses ruumiosas või erijuhul suuremas ruumiosas, kus gravitatsiooniväli on 
homogeenne. Reaalselt gravitatsiooniväli ei ole homogeenne ja kiirendust saab siiski 
süsteemisiseselt gravitatsioonist eristada. Eristamine toimus põhiliselt geomeetria baasil, 
mistõttu Einstein otsustas ära muuta geomeetria. Seda mõttekäiku saab esitada järgmiselt. 
 
Sirge ja kõver joon langevad kokku lõpmata väikesel lõigul. Tasane ja kõver pind langevad 
kokku lõpmata väikesel pinnatükil. Ideaalne tasane ruum, mida põhjustab homogeenne 
gravitatsiooniväli, langeb reaalse gravitatsioonivälja poolt põhjustatud kõvera ruumiga kokku 
lõpmata väikeses ruumiosas. 
 
See geniaalne idee tabab kaks kärbest ühe hoobiga. 
 
1. Gravitatsioon on aeg-ruumi kõverus, seega aeg-ruumi omadus. Ettekujutust kaugmõjust 

ega lähimõjust pole enam vaja. Gravitatsioon kui aeg-ruumi omadus seletab, miks 
gravitatsiooni mõju levib silmapilkselt. Gravitatsiooniteooria on füüsikaline geomeetria 

 
2. Lokaalne ekvivalentsuse printsiip koos aegruumi kõverusega võimaldab esitada kõik 

füüsika võrrandid ühesugustena kõigis taustsüsteemides. Võis lõplikult formuleerida 
üldrelatiivsusprintsiip: 

 

Nähtuste kirjeldamise seisukohalt on kõik taustsüsteemid samaväärsed. 

 
 
5.4.Kõvera ruumi matemaatika 
 
Kõverat ruumi on meil, kolmemõõtmelistel olenditel raske ette kujutada. Aga kujutame ette 
kahemõõtmelisi olendeid, kes elutsevad kera pinnal. Ütleme, et kaks sellist olendit tahavad 
liikuda poolusele, teine piki teist meridiaani. Liikugu nad mõlemad sama kiirusega ja jälgigu 
nad pidevalt omavahelist kaugust. Nad näevad, et nendevaheline kaugus väheneb, ja seda 



kiiremini, mida lähemale nad poolusele jõuavad. Loomulikult tahaksid nad väita, et mängus 
on mingi jõud. Ometi teame meie, kolmemõõtmelised, et mängus on vaid pinna kõverus. 
 
Teise kahedimensionaalse näite võib tuua selle kohta, kuidas liikumine masside poolt 
kõverdatud ruumis välja näeb. Me vaatame seitsmenda korruse kõrguselt, kuidas poiss 
veeretab palle. Me näeme, et millegipärast pallid väldivad üht kohta ja kogunevad meelsasti 
teise kohta. Alla jõudes tõdeme, et maapind on konarlik ja ülalt vaadatud mõistatuslik 
liikumine on täiesti loomulik. Kolmedimensionaalses ruumis võikski  lohkusid interpreteerida 
massidena ja kehade vaba langemist loomuliku liikumisena kõveras ruumis. 
 
Räägitakse, et Einstein käis kaua aega matemaatikutelt nõu küsimas, kuidas kõverat ruumi 
kirjeldada. Aastal 1912 soovitas keegi professor Grossmann tal tutvuda 50 aastat tagasi 
Bernhard Riemanni loodud geomeetriaga, mida seni kõik pidasid ilusaks, ent tarbetuks 
matemaatiliseks mänguks. Nii lõppes 2000 aastat kestnud Eukleidese tasase ruumi 
geomeetria ainuvalitsus. 
 
5.5.Ruumi kõveruse tõestus 
 
1919. aasta 29. mai päikesevarjutuse ajal korraldas Arthur Eddington ekspeditsiooni Aafrika 
läänerannikule, et kontrollida Einsteini ennustust valguskiire kaardumise kohta Päikese 
gravitatsiooniväljas. Ennustus osutus tõeks: päikeseketta läheduses olevad tähed näisid 
olevat nihkunud oma tegelikust asukohast. Nimelt oleme harjunud, et esemelt lähtuv 
valguskiir langeb meie silma sirget joont pidi. Kui see ei ole nii, annab vaatlus meile 
tulemuse, et ese asub „vales“ kohas. 

 
 
 
5.6.Aja aeglustumine 
 
Kujutame ette kolme kella. Üks neist asub pöörleva ketta keskel, teine ketta äärel ja kolmas 
ketta kõrval. Esimene ja kolmas kell on paigal ning näitavad üht ja sama aega. Teine kell 
liigub ringjooneliselt. Teda sunnib nii liikuma hõõrdumine vastu ketast, mis moodustab 
kesktõmbejõu. Järelikult on tal ka kesktõmbekiirendus ja ta liigub kolmanda kella suhtes 
kiirendusega. Erirelatiivsusteooria kohaselt jääb tema näit kolmandast kellast maha. Ühtlasi 
jääb tema näit maha ka esimesest kellast, kuigi ta selle suhtes ei liigu. Et kiirendus on 
ekvivalentne gravitatsiooniga, siis võib öelda, et gravitatsiooniväljas aeg aeglustub ja see on 
seda suurem, mida tugevam on gravitatsiooniväli. 



 

5.7.Must auk 

 
Paokiirus, mida on vaja, et keha saaks end taevakeha küljest lahti rebida, tuleneb kineetilise 
ja potentsiaalse energia võrdsusest: 
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Päikese mass on 301099.1 M kg ja raadius 81096.6 R m. Seega pole ta teiste tähtede 
hulgas eriti suur. Päikese tihedus on ρ = 1410 kg/m3.  Nendest andmetest saame, et Päikese 

jaoks on paokiirus 51018.6 v m/s, mis on umbes 1/500 valguse kiirusest. 
 
Olgu nüüd meil igasuguseid tähti, mille tihedus on ρ, aga raadius R erinev. Siis paokiirus on 
võrdeline raadiusega. Juba 1783. aastal näitas amatöörastronoom John Michell, et paokiirus 
ületab valguse kiiruse, kui tähe raadius on 500 korda suurem Päikese raadiusest, aga tihedus 
jääb samaks. Temalt pärinebki mõiste must auk. 
 
Teiselt poolt võib tuletada raadiuse suuruse suvalise massiga tähe jaoks, mille mass on M, et 
paokiirus ületaks valguse kiiruse. Siin aga läheb tarvis relatiivsusteooriat, sest valguse 
kineetilist energiat ei saa arvutada klassikalise valemi järgi. 1916. aastal tegi Karl 
Schwarzschild kõik korrektselt läbi, ent sai samasuguse tulemuse: 
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Kui kehal massiga M on selline raadius, ei pääse sellest välja mitte miski, isegi mitte 
informatsioon. Sellise raadiusega sfääri nimetatakse sündmuste horisondiks. 
 
Ainukesed suurused, mida me väljastpoolt saame musta augu kohta teada, on tema mass 
(gravitatsiooniefektide järgi teistele kehadele), elektrilaeng (elektrilise mõju järgi teistele 
laetud kehadele) ja pöörlemishulk (sest pöörlev must auk imeb endasse kõike ümbritsevat). 
 

 
Kui keha raadius R on suurem kui Schwarzschildi raadius Rs, pääseb kiirgus kehalt minema.  
Kui R< Rs, on tegu musta auguga. 
 



Mustast august eemal on tema gravitatsiooniline mõju samasugune nagu normaalsel sama 
massiga kehal. Kui Päikesest saaks must auk, ei mõjutaks see planeetide liikumist. Ent 
olukord muutub drastiliselt musta augu lähistel. 

 
Oletame, et keegi otsustab teaduse nimel sukelduda musta auku. Tal on kaasas raadiosaatja, 
et teavitada mahajääjaid oma seiklustest. Mida lähemale ta sündmuste horisondile jõuab, 
seda madalamale sagedusele peavad mahajääjad oma raadiovastuvõtjad häälestama, sest 
lahkuja saatja sagedust muudab gravitatsiooniline punanihe. Vastavalt hakkab nende 
meelest lahkuja kell käima üha aeglasemalt ja nad ei jõua oma eluaja jooksul ära oodata, 
millal reisija sündmuste horisondile jõuab.  
 
Reisija jõuab oma taustsüsteemis sündmuste horisondile üsna kähku, aga väga karmilt. Kui ta 
läheneb mustale augule jalad ees, siis on gravitatsioonijõud jalgadele tugevam kui peale, mis 
on mõnevõrra kaugemal. Jõudude erinevus venitab reisija liikumise suunas välja ja surub 
ristsuunas kokku ja ta rebitakse aatomiteks enne, kui ta sündmuste horisondile jõuab. 
 
Musta auku saab tuvastada selle järgi, et tema ümber keerleb akretsiooniketas (nagu 
tähtedel ja galaktikatelgi). Ketta sees toimub kihtide vaheline hõõrdumine, mistõttu ketta 
mehaaniline energia väheneb ja aine liigub spiraalselt musta augu poole. Hirmsast 
kokkusurumisest ta kuumeneb ja hakkab kiirgama mitte ainult nähtavat, vaid isegi 
röntgenkiirgust. Selline röntgenikiirgus on jälgitav (enne kui aine kaob musta auku). 
 
Kaksiktähed koosnevad sageli tähest ja mustast august. Ka seal saab musta auku kindlaks 
teha röntgenkiirguse järgi. 
 

 
 
Hiigelmõõtmetega mustad augud on tõenäoliselt suurema osa galaktikate keskel. Ka meie 

Linnutee keskel on suure tõenäosusega must auk, mille mass on 6102  korda suurem Päikese 
massist. 

5.8.Punanihe ja eemalduvad galaktikad 

 
Kaasaegne ettekujutus universumist pärineb aastast 1924, kui Edwin Hubble teatas, et meie 
galaktika pole ainus. Oli vaja mõõta teiste galaktikate kaugused, mida aga ei saanud teha 
nende näiva nihkumise järgi taevavõlvil aasta jooksul. Järeldusi tuli teha kiirgusest. Tähtedelt 
saabuv kiirgus oleneb kahest asjaolust: kui palju kiirgab ja kui kaugel nad on. Osa tähti kiirgab 



alati ühepalju kiirgust. Seepärast oletas Hubble, et  nendelt saabuva kiirguse järgi saab 
otsustada, kui kaugel on galaktika, kus nad asuvad.  
 
Tähtede kiirgamisvõime üle saab otsustada nende värvi (spektraalkoostise) järgi. Mida 
kõrgem temperatuur, seda sinakam täht. Samal ajal on mõned värvid tähtede spektrites 
puudu – need näitavad kiirguse neeldumist teatud ainetes. 
 
1920. aastatel selgus tõsiasi, et kaugetelt tähtedelt tulnud valguse spektrites on küll olemas 
ühesugused neeldumisjooned, ent need on nihkes spektri punasema osa poole. Seda 
nähtust, mida nimetatakse punanihkeks, saab seletada Doppleri efektiga. 
 
Et punase valguse lainepikkus on suurem kui kollasel, rohelisel või sinisel, siis saab 
punanihkest järeldada, et galaktikad kaugenevad meist. Hubble tegi kindlaks, et punanihe on 
võrdeline galaktika kaugusega, so mida kaugem galaktika, seda kiiremini ta meist 
eemaldub. 
 

 
 

 
 
 
5.9.Paisuv universum 
 
Paisuva universumi apologeet oli venelane Aleksandr Fridman, kes jõudis sellele 
veendumusele juba 1922. Tema tees oli, et universum näeb igas suunas välja ühtmoodi ja 
pole mingit põhjust arvata, et kusagilt mujalt vaadates näeks ta välja teistmoodi. Tegelikult 

Vasakul Päikese spekter, paremal 
kauge tähe spekter 

Doppleri efekt. 
Helilainete allikas on joonise keskel 
ja see liigub vasakule. Pildi vasakus 
servas oleva kuulaja jaoks on heli 
kõrgem kui see, mille allikas välja 
saadab, aga paremas servas oleva 
kuulaja jaoks madalam 



pole see päris täpselt tõsi. See on tõsi vaid siis, kui me vaatleme teda osadena, mis on 
suuremad galaktikatevahelisest kaugusest ja ignoreerime väiksemaid mastaape. 
 
1965. aastal avastasid Belli Laboratooriumi füüsikud Arno Penzias ja Robert Wilson 
kosmoloogilise reliktkiirguse (2.8 K taustkiirguse). Nad testisid ülitundlikku 
mikrolainevastuvõtjat ning leidsid seletamatu mürafooni, mis tuli väljastpoolt atmosfääri. 
(Kui ta oleks atmosfääri päritoluga, oleks ta seniidist mõõtes väiksem kui horisondi lähedalt 
mõõtes.) Kiirgus ei olenenud kellaajast ega aastaajast, mis näitas, et see tuli väljastpoolt 
päikesesüsteemi ja koguni väljastpoolt meie galaktikat ja oli ühesugune igas suunas. Siit 
saabus tõestus, et Fridmanil oli jämedates joontes õigus. 
 
Umbes samal ajal tegelesid Bob Dicke ja Jim Peebles Princetoni Ülikoolis Georgi Gamovi 
oletusega, et varane universum pidi olema ülitihe ja ülikuum. Nad arvasid, et selle varase 
universumi eritatud kiirgust peaks praegu veel näha olema, sest universumi kaugematest 
osadest jõuab ta meieni alles praegu. Et aga universum paisub, siis peaks selle kiirguse 
punanihe olema väga suur – spektri mikrolaineosas. Penzias ja Wilson said aru, et nad olid 
seda kiirgust juba mõõtnud. Selle eest langes neile 1978. aasta Nobeli auhind. Gamow jt jäid 
kõigest ilma! 
 
Ka Fridman ei leidnud kohe tunnustust, sest elas Venemaal. Ometi oli tema paisuva 
universumi mudel heas kooskõlas Hubble’i vaatlusandmetega: ka paisuval pallil eemalduvad 
täpid üha kiiremini, kui pall läheb suuremaks. 
 
Kosmoloogilisi mudeleid, mis rahuldavad Fridmani teese, on kokku kolm. Fridmani arvates 
paisub universum piisavalt aeglaselt, nii et gravitatsioon eri galaktikate vahel paneb sellele 
kunagi piiri, misjärel universum hakkab uuesti kokku tõmbuma. Teise mudeli kohaselt 
toimub paisumine nii kiiresti, et ei lõpe iial ja gravitatsioon suudab seda vaid aeglustada. 
Kolmanda mudeli järgi toimub paisumine just sellise piiripealse kiirusega, mis ei lase tal 
kokku kukkuda. Varem või hiljem muutub selline universum praktiliselt tasakaaluliseks 
(staatiliseks). 
 
Milline mudel vastab tegelikkusele? Seda saaks teada, kui teaksime universumi praegust 
paisumiskiirust ja praegust tihedust. Kui tihedus on väiksem kui kriitiline piir antud 
paisumiskiiruse jaoks, on gravitatsioon paisumise lõpetamiseks liiga nõrk. Vastasel korral 
gravitatsioon peatab paisumise ja universum kollapseerub varem või hiljem. 
 
Paisumiskiirust saab hinnata kiiruse järgi, millega teised galaktikad meist eemalduvad. Abiks 
on Doppleri efekt. Doppleri efekt annab väga suure täpsuse. Galaktikate kaugust saab 
seevastu hinnata vaid ligikaudselt. Igal juhul peaks paisumiskiirus jääma vahemikku 5…10% 
iga miljardi aasta kohta. Universumi tiheduse kohta on andmed märksa ähmasemad. Kui 
liidame kokku kõikide tähtede massid nii meie kui teistes galaktikates, saame vaid vaevalt 
sajandiku massist, mida oleks vaja paisumise peatamiseks. Tegelikult on „nähtav“ mass vaid 
osa universumi massist. Võiks öelda, et suurem osa on „varjatud“ mass ehk tumeaine, mille 
olemasolust annab aimu selle mõju tähtede orbiitidele galaktikates. Lisaks sellele paiknevad 
galaktikad klastrites ja suur osa tumeainet paikneb klastrite vahel. Alates 1990. aastatest on 
hakatud rääkima veel tumeenergiast ja 2018. aasta hinnangul on nende vahekord järgmine: 



harilik aine 4,6%, tumeaine 23% ja tumeenergia 72,4%. Tõenäoliselt on tumeenergia 
põhjuseks, miks universum paisub kiirenevalt. 
 
5.10.Suur pauk 
 
Fridmani teooriast järeldub, et kunagi oli naabergalaktikate vaheline kaugus null. Siis – suure 
paugu ajal – olid universumi tihedus ja aegruumi kõverus lõpmata suured. Matemaatikute 
keeles on tegu singulaarsusega. Singulaarsus on punkt (olukord), mida ei saa tavavalemitega 
kirjeldada, sest need on formuleeritud sileda ja suhteliselt lameda aegruumi tarbeks. See 
tähendab, et kui enne suurt pauku leidsid aset mingid sündmused, siis nende järgi ei saa 
ennustada, mis toimub pärast suurt pauku, sest ennustatavus katkeb singulaarsuse tõttu. 
Järelikult kehtib ka vastupidine: selle järgi, mis toimus pärast, et saa otsustada selle üle, mis 
toimus enne. Et sündmused enne suurt pauku ei saa meid mõjutada, ei saa nad ka kuuluda 
universumi mudelisse. Järelikult meie universumi ajal on algus. 
 
Seda hüpoteesi püüti mitmeti ümber lükata, kuni 1965. aastal Roger Penrose näitas, et 
üldrelatiivsusteooria kohaselt koondub omaenese raskuse all kollapseeruva tähe mass ühte 
matemaatilisse so lõpmata väiksesse punkti. Tihedus saab lõpmata suureks, nii et tekib 
singulaarsus, mille nimi on must auk. 
 
Penrose’iga liitus Stephen Hawking. 1970. aastal näitasid nad – ikka üldrelatiivusteooriast 
lähtudes – et suur pauk oli samasugune singulaarsus, ainult et hoopis suuremas mastaabis. 
 
Edasine loogika andis, et kui suur pauk algas väga väikestest mastaapidest, siis suurte 
mastaapidega üldrelatiivsusteooria ei ole piisav universumi algushetki kirjeldama ja vaja on 
ühendada suur ja väike – relatiivsusteooria ja kvantmehaanika. 
 



6.Füüsika kuldajastu 
 

6.1.Esimene maailmasõda 
 
Saksamaa, Austria-Ungari ja Itaalia moodustasid aastatel 1879-1882 Kolmikliidu Prantsusmaa ja 
Venemaa vastu 
Eelnenud oli Preisi-Prantsuse sõda (1870-1871) ja Vene-Türgi sõda (1877-1878). 
Vastusena moodustati aastatel 1893-1907 Antant (Entente cordiale), kuhu kuulusid Prantsusmaa, 
Venemaa ja Inglismaa. 
 
28. juunil 1914 mõrvati Sarajevos Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinand. 
28. juulil kuulutas Austria-Ungari Serbiale sõja. Venemaa alustas mobilisatsiooni. 
1. augustil kuulutas Saksamaa Venemaale sõja. Prantsusmaa alustas mobilisatsiooni. 
3. augustil kuulutas Saksamaa Prantsusmaale sõja ja ähvardas minna läbi Belgia. 
4. augustil kuulutas Inglismaa Saksamaale sõja, sest see oli rikkunud Belgia neutraalsust.  
Nii algas Esimene maailmasõda. 
 
Läänerinne: Saksamaa Prantsusmaa vastu 
Idarinne: Austria-Ungari ja Saksamaa Venemaa vastu 
Kaukaasia rinne: Türgi ja Bulgaaria Venemaa vastu 
Aasias sõdisid Hiina ja Jaapan 
Ookeanid olid täis sõjalaevu 
Vaherahu (Armistice) kuulutati välja 11. novembril 1918. 
Sõja lõpetas Versaille rahu aastal 1919. 
 
Elu jätkus uues vaimses keskkonnas. 
 
Saksamaal tekkis fašismivastastes meeleoludes ergas kultuurielu: Bertolt Brechti näidendid 
(„Kolmegrossiooper“, „Ema Courage ja tema lapsed“), Paul Hindemithi ekspressionistlik 
neoklassitsism muusikas, Thomas Manni romaanid („Buddenbrookid“, „Surm Veneetsias“, 
„Võlumägi“). 
 
Kunstis tekkisid lisaks eelmistele rühmitustele (kubism, ekspressionism, fovism, abstraktsionism) 
uued: dadaism, sürrealism. 
 
1919 loodi Saksa kunstikool Bauhaus, kus taotleti ületada lõhet industriaalse tootmise ja kunsti vahel. 
Siin valmistati ette laia profiiliga kunstnik-disainereid, kes suutsid luua mudeleid tööstuslikule 
masstoodangule. Tähelepanu keskmes oli arhitektuur. Aastal 1933 fašistid sulgesid Bauhausi, sest 
vaja oli impeeriumimeelset uhkustavat kunsti. 
 
Austerlane Sigmund Freud lõi oma kuulsad psühholoogiateooriad. 
 
1918-1922 ilmus Oswald Spengleri “Õhtumaa allakäik”, mille üle tänini vaieldakse. 
 
Kui Saksamaal – pärast I Maailmasõda Weimari vabariigis – hakati ajama aaria poliitikat, kuulutati 
teoreetiline füüsika juudi teaduseks. Toimusid piketid Einsteini avalike esinemiste nurjamiseks. 
Sellegipoolest oli Euroopas kaks suurt füüsikakeskust: Göttingen (David Hilbert, Emmy Noether) ja 
Kopenhaagen (Niels Bohr, Georgi Gamov).  
 
Uus keskus tekkis Münchenisse, kus õppisid sõbrad Werner Heisenberg ja Wolfgang Pauli – aarialane 
ja juut, distsiplineeritud noorteliikumise esindaja ja ülbevõitu  elunautija. 



6.2.Teaduskeskused 
 
Eksperimentaalfüüsika 
 
Cavendish Laboratory - Department of Physics, University of Cambridge 
Loodud 1871 James Clerk Maxwelli poolt 
1884-1919 Sir Joseph John Thomson 
1919-1937 Ernest Rutherford 
29 Nobeli preemiat 
 
Teoreetiline füüsika 
 
Georg-August-Universität Göttingen 
Asutatud 1734 
Alates 1933 juutide tagakiusamise keskus 
David Hilbert, Emmy Noether, Max Born, Werner Heisenberg 
Siin James Franck ja Walter Elsasser seletasid Davissoni katse tulemused 
45 Nobeli preemiat 
 
Rakendusfüüsika 
 
Bell Labs 
Alexander Graham Bell asutas aastal 1885 AT&T (American Telephone and Telegraph Company).  

Sellest kasvas välja Bell Laboratories – elektri- ja kommunikatsioonitehnikat edendav asutus. 
Sellele vaatamata – 9 Nobeli preemiat! 
Praegu kuulub Nokiale 
 
 
Vanimad ülikoolid 
 
Bologna 1119 
Pariis 1150 
Oxford (1167) 1209 
Cambridge 1209 
Salamanca 1218 
… 
Praha 1348 
… 
Vilnius 1579 
… 
Tartu 1632 

  



7.Kvantfüüsika 
 
7.1.Aatom ei ole jagumatu 
 

Michael Faraday oli 1830. aastail  uurinud elektrolüüsi – vedelike lagunemist elektrivoolu mõjul. 
Selgus, et elektrilaenguid transpordivad ioonid – negatiivselt või positiivselt laetud aatomid.  
1896 Henri Becquerel avastas radioaktiivsuse. Tuvastati, et kiirguse energia peab tulema aine seest. 
1897 Joseph John Thomson (Sir J.J.Thomson) avastas elektroni, uurides Cavendishi laboratooriumis 
elektrivoolu ehk nn katoodkiiri hõrendatud gaasiga täidetud klaastorus. See avastus päädis 1906. 
aastal Nobeli preemiaga. 
 
 

 
 
Thomson püstitas hüpoteesi, et katoodkiired koosnevad senitundmatutest osakestest.  
Osakesed  kannavad negatiivset elektrilaengut, sest nad kalduvad positiivselt laetud plaadi poole. 
 

 
 
Osakeste laeng on sama suur kui kergeimal ioonil (vesinikul), aga mass umbes 2000 korda väiksem. 
Uus osake sai nimeks elektron. 
 

  



7.2.Aatomi struktuuri otsingud 
 
XX sajandi alguses konkureeris aatomi kaks mudelit: 
 

Sir Thomsoni ploomipudingi mudel – positiivse laenguga kerasse on paigutatud elektronid. 

 
 

Planetaarmudel – keskel on positiivne tuum ja selle ümber tiirlevad negatiivsed elektronid. 
Esialgne eelis kuulus ploomipudingi mudelile, sest see seletas paremini, miks gaasid kiirgavad. 
Nimelt oli teada, et kuumutatud vedelik või tahkis kiirgab valgust, mis prisma läbimise järel annab 
vikerkaarevärvid ehk pideva spektri. (Tuletagem meelde Newtoni prismakatset!). Üksainus element 
gaasilises olekus kiirgab aga seesugust valgust, mis prisma läbimise järel annab kitsad eri värvi jooned 

– joonspektri. Seesama gaas kuumutatud vedeliku või tahkise teel neelab pidevast spektrist 
needsamad lainepikkused. 

 
Thomsoni mudeli kohaselt võnguvad elektronid oma tasakaaluasendi ümber. Kiirguse sageduse 
määrab võnkumise omasagedus. 
Planetaarmudeli alusel on raske seletada, miks elektron ei kaota kiirates energiat ega lange tuumale. 
 
Ernest Rutherford (1871-1937) 
 
Uus-Meremaalt pärit nooruk sai stipendiumi uurimistööks Cavendishi laboratooriumis. Seal valitses 
Sir Thomson, kes ei tahtnud Rutherfordi ideedest kuuldagi. Rutherford siirdus Kanadasse McGilli 
ülikooli radioaktiivsust uurima, kus esitas hüpoteesi, et mõned keemilised elemendid on 
lagundatavad ja neid saab muundada teisteks elementideks. Selle eest sai ta 1909. aastal Nobeli 
preemia. 1907 saabus ta Manchesteri ülikooli, kus korraldas kuulsa kuldlehe katse (üheksas kõige 
kaunimate füüsikaeksperimentide pingereas) selgitamaks välja, kumb mudel kirjeldab aatomit 
paremini. Vastuseks oli: planetaarmudel. 
  



Physics World: The 10 most beautiful experiments – 9 
 
Ernest Rutherford 1909 (publitseeritud 1911) 
 
XX sajandi alguses oli aatomi ehituse kirjeldamiseks kaks mudelit: Sir J.J.Thomsoni ploomipudingi 
mudel, kus elektronid paiknesid sümmeetriliselt positiivselt laetud keskkonnas, ja planetaarne mudel, 
kus elektronid tiirlesid tuuma ümber. 
 
Otsustav katse toimus Manchesteri ülikoolis. 
 

 
 
Kuldlehte pommitatakse alfaosakestega (heeliumi tuumadega, kus on kaks prootonit ja kaks 
neutronit). Kui tegemist oleks Thomsoni mudeliga, sööstaksid rasked alfaosakesed praktiliselt otse 
läbi aatomi, sest vähemalt 7000 korda kergemad elektronid ei suudaks neid oluliselt takistada. 
 
Tegelikult oli hajumine suur ja mõned alfa-osakesed pöördusid isegi tagasi.  
 
Katse andis eelistuse planetaarmudelile ja selle põhjal sai öelda: 

 Aatom on seest praktiliselt tühi 

 Aatomi mass on koondunud väga väikesesse ja massiivsesse tuuma. 
Tõepoolest, alfa-osakesi saab tagasi põrgatada ainult neist veel massiivsem tuum – kulla massiarv on 
40 korda heeliumi massiarvust suurem. 
 
Rutherfordi katse tulemusi saab kirjeldada numbriliselt: alfaosakeste arv, mis tabavad minutis 

fluorestseerivat ekraani mingi etteantud nurga θ all, on 
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7.3.Plancki kvanthüpotees 
 
Aastaks 1900 oli eksperimentaalselt tuvastatud, et hõõguva tahke keha spekter (energia jaotus 
sageduse järgi) näeb välja nii, nagu kujutatud joonisel. Sellest nähtusest oli teada kaks asja: 
 

 Keha poolt kiiratav koguenergia on võrdeline absoluutse temperatuuri 4. astmega (Stefan-
Boltzmanni seadus) 

 Spektri maksimumkoht nihkub temperatuuri kasvades lineaarselt suurema sageduse poole 
(Wieni nihke seadus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seega oli matemaatiliselt võimalik kirjeldada nii joonisel toodud kõverate alust pindala 
(koguenergiat) kui ka spektri maksimumi asukohta. Keegi ei suutnud aga anda matemaatilist valemit 
joonisel olevate joonte kirjeldamiseks.  
 
14. detsembril 1900 esitas Max Planck (1858-1947) enneolematu hüpoteesi, mille kohaselt soojus 
saab muunduda valguseks vaid kvantide kaupa, kusjuures kvandi energia on võrdeline kiirguse 
sagedusega: 
 

  
kus  h = 6.626 ∙10-34 J∙s  on Plancki konstant. 
 

Väga väikesi energiahulki mõõdetakse elektronvoltides: 1 eV = 1.602∙10-19 J  
Plancki konstant elektronvoltides on h = 4.14 ∙10-15eV∙s 
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7.4.Fotoefekt ja footon 
 
Kui ere sinine valgus langeb negatiivse laenguga metallitükile, kaob laeng. Kui metallil on  
positiivne laeng või valgus punane, ei juhtu midagi.  

 
 

Seletuse andis aastal 1905 Albert Einstein: elektroni vabastamiseks on vaja teha väljumistöö A, nii et 
fotoefektil vabanenud elektroni energia saab olla Emax= hf - A. Joonisel oleva sirge tõus on tõesti 
võrdne Plancki konstandiga: 

 
Fotoefektil pole midagi pistmist hõõguva kehaga, ent ometi esineb mõlema protsessi seletuses 
Plancki konstant. Valgus näib koosnevat kvantidest. Aga aastal 1789 näitas Thomas Young, et valgus 
on laine. Kas tõesti nii see kui teine? Valguse kvant sai aastal 1923 nimeks footon. 
 

7.5.Bohri aatomimudel 
 
Lahenduse leidis Niels Bohr (1885-1962). Ta oli Kopenhaageni ülikooli füsioloogiaprofessori poeg. 
Vend Harald oli matemaatik, Niels õppis füüsikateoreetikuks. Nende kodu kujutas endast filosoofide, 
teadlaste ja kirjanike salongi. Siin saab mainida väikerahva eelist – tuleb õppida keeli ja olla kursis 
suurrahvaste vaimueluga. Peres hinnati ka sporti. Harald oli Taani jalgpallimeeskonna staar, Niels 
mängis suurepäraselt lauatennist. 
1911 läks Niels Bohr Cavendishi laboratooriumi, et lõpetada oma teooriaõpingud Taanis ja elada sisse 
Briti eksperimentaalfüüsikasse. Ent Thomsonil polnud tema jaoks aega, kuigi Bohri doktoritöö lähtus 
tema enda töödest elektronide kohta. Samas külastas Cambridge’i Rutherford ja kutsus Bohri külla 
oma Manchesteri laborisse. Seal sai Bohr tutvuda Rutherfordi ideega aatomi planetaarmudelist. 
Solvunud Thomson saatis Bohri oma laborist minema. 
1912 siirdus Bohr Manchesteri Rutherfordi laborisse, kus valitses hoopis teistsugune vaimsus kui 
aristokraatlikus Cambridge’is. 
Siit said alguse nn teoreetikute ja eksperimentaatorite dünastiad: enamik pärastisi teoreetikuid olid 
Bohri õpilased, enamik eksperimentaatoreid Rutherfordi omad. Neli kuud Manchesteris olid Bohrile 
viljakad. 
Esiteks – võti aatomite stabiilsuse mõistmiseks peitub kvantteoorias. Süsteem võib omada vaid 
kindlaid energiaväärtusi. Järelikult on olemas madalaim väärtus, millele vastab pisim võimalik 
elektroni orbiit. Sellest allapoole elektron laskuda ei saa. Madalaim energia on põhiseisund, milles on 
tavaolekus häirimata aatom. Kõrgemad tasemed on ergastatud seisundid, millesse aatom võib 



sattuda välise mõju tõttu. Ergastatud olekus ei saa aatom olla kaua. Ta laskub peagi tagasi 
põhiolekusse. Kõik kirjeldatud seotud olekud on sellised, milles aatomi koguenergia on negatiivne. 
Niipea kui elektroni energia saab positiivseks, lahkub ta aatomist (moodustub ioon). Seega kõlab 
Bohri esimene postulaat järgmiselt: 
Aatom võib viibida püsivalt vaid statsionaarsetes olekutes, millele vastavad aatomi koguenergia 
diskreetsed väärtused En. 
Teiseks – piiratud hulga energiatasemetega aatom võib muuta oma energiat ainult siirdudes ühelt 
energiatasemelt teisele:  
Üleminekul ühest statsionaarsest olekust teise aatom kiirgab (neelab) kvandi, mille sagedus on 
kooskõlas Plancki kvanthüpoteesiga 
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Bohri kolmas postulaat andis tingimuse otsustamaks, milline orbiit vastab stabiilsele 
energiatasemele: 
Aatomi statsionaarsetele olekutele vastab elektroni tiirlemine kindlatel orbiitidel, millel elektroni 
pöörlemishulga absoluutväärtus on kordne Plancki konstandiga 
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m on elektroni mass 
v on elektroni kiiruse suurus vastaval orbiidil 
r on lubatud orbiidi raadius 
l on täisarv (nn kõrvalkvantarv) 
 
See tähendab, et Bohri teooria järgi pole mikromaailmas kvanditud mitte ainult energia, vaid ka 
pöörlemishulk. 
 
Bohri aatomimudel andis küll seletuse asjaolule, miks Maxwelli teooria ei ole rakendatav elektroni 
liikumisele (miks orbiidil tiirlev elektron kui kiirendusega liikuv laeng kogu aeg ei kiirga), aga tekitas 
hiljem uusi raskusi, mistõttu ta tuli hüljata. 
 

7.6.De Broglie lained 
 
Oma doktoritöös 1924. aastal otsis hertsog Louis de Broglie (1892-1933) seletust Bohri kolmandale 
postulaadile ja püstitas hüpoteesi:  
 
Kui valguslainel on korpuskulaarsed omadused, siis osakestel on laineomadused.  
 
Vastav lainepikkus on seotud osakese liikumishulgaga 
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Kui nii, siis mahub Bohri statsionaarsele orbiidile täisarv seisvaid laineid. Tõepoolest,  


r
l

2
  on 

lainete arv ringjoonel. Asendades siia de Broglie lainepikkuse, saame Bohri kolmanda postulaadi. 
Lisaks sellele seletab de Broglie hüpotees ka statsionaarsete olekute olemasolu, sest seisev laine ei 
kanna edasi energiat. 
 
Umbes samal ajal uuris Clinton Davisson (1881-1958)  Ameerikas (Bell Labs) elektronide põrkumist 
metallilt. Elektronid põrkusid eelistatult kindlate nurkade all, kusjuures eelisnurgad olenesid 
elektronide kiirusest. Seletuse andsid eurooplased – tegemist on de Broglie lainetega, mis metalli 
aatomitel hajudes annavad interferentspildi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lainefunktsiooni leidmiseks tuletas austerlane Erwin Schrödinger (1887-1961) 1925. aastal kuulsa 
võrrandi, mis asendab kvantmaailmas Newtoni II seadust. 
 
Erinevalt Bohri teooriast ei eelda kvantmehaaniline aatomi mudel elektroni tiirlemist kindlatel 
orbiitidel. Aatomis olevat elektroni tuleb vaadelda kui lainet, mille lainepikkuse ja amplituudi järgi 
saab otsustada aatomi oleku üle (põhiolek, ergastatud olek). 
Tuleb silmas pidada, et lainefunktsioon küll kirjeldab osakest, aga teda ennast ei saa mõõta ega 
vaadelda. Ometi lubab ta tuletada eeskirjad mõõdetavate suuruste (keskmine kiirus, liikumishulk, 
energia, liikumishulga moment jne) saamiseks. Lainefunktsiooni olemasolu (või vähemalt 
kasutuskõlbulikkuse) kinnituseks on, et tema abil ennustatud katsetulemused lähevad täide. 
 

7.7.Kvandid, lained ja tõenäosus 
 
Lainefunktsiooni interpreteerimise üle murdis pead Göttingeni ülikooli füüsik Max Born. 1926. aastal 
arvutas ta Schrödingeri võrrandit kasutades üle Rutherfordi katse ja sai laine, mille amplituud oli 
võrdeline poolnurga siinuse pöördväärtuse ruuduga:  
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Rutherfordil oli valemis ruudu asemel neljas aste ja sama ajal vasakul pool võrdusmärki nurga θ all 
hajunud osakeste arv N. Viimast suurust saab käsitleda kui selle nurga alla hajumise tõenäosust ja nii 
tegigi Born järelduse, et lainefunktsiooni amplituudi ruut annab tõenäosustiheduse. Nii näiteks 
tõenäosus selleks, et osake viibiks ajahetkel t mingis ruumiosas dV, on 

 
 
Tuleb võtta teadmiseks, et kvantmaailmas on tegu nn ontoloogilise (olemusliku) tõenäosusega. 
Klassikalises maailmas seevastu on tõenäosus midagi, mida kasutatakse siis, kui elemente on 
ükshaaval kirjeldamiseks liiga palju. Samal ajal eeldatakse, et elemendid käituvad siiski klassikalise 
füüsika kohaselt.  
 

7.8.Määramatuse relatsioonid 
 
1927. aastal kinnitas Werner Heisenberg, et osakese liikumishulga ja koordinaadi samanimelisi 
komponente ei saa korraga määrata kuitahes täpselt. Mida täpsemalt määrame ühe, seda 
ebamäärasemaks muutub teine. 
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Siin Δx, Δy ja Δz on asukoha koordinaadi määramatus ja Δpx, Δpy ja Δpz liikumishulga koordinaatide 
määramatus. 
 
Üks võimalik seletus sellele asjaolule on, et mõõtmine ise mõjutab mikroosakest. Kui tahame 
asukohta täpsemalt määrata ja kasutame sondeerimiseks lühema lainepikkusega kiirgust, siis footoni 
suurem energia kandub edasi mikroosakesele ja selle liikumishulk muutub. 
 
Tuleb silmas pidada järgmist:  

1. Need seosed on põhimõttelised ja seotud lainelis-korpuskulaarse dualismiga. Kui laine on 
täpselt määratud (oma lainepikkusega), siis on raske öelda, kus ta asub. 

2. Seosed kehtivad ainult samanimeliste koordinaatide vahel. 
3. Makroskoopiliste kehade puhul saame x ja px jaoks nii suured arvud, et määramatuse seosed 

jäävad märkamatuteks. 
 
Määramatuse relatsioon laieneb ka energiale ja ajale:   

 
Kui süsteem on stabiilne ja jääb mingisse energiaolekusse kauaks (Δt on suur), siis on see energia 

suhteliselt täpselt määratud, sest 
t

h
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 võib olla üsna väike. Kui oleku eluiga on väike (Δt on 

väike), siis tuleb energia määramatus suur ja energeetiline olek ebatäpne. 
Määramatuse relatsioonid lubavad mikromaailmas toimuda sündmustel, mis makromaailmas on 
võimatud. Üks neist on tunnelefekt, mille seletab ära määramatuse relatsioon aja ja energia vahel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.9.Superpositsiooni printsiip 
 
Kvantmehaanika üheks põhihüpoteesiks on hüpotees superpositsioonilisest seosest olekute vahel: 
 
Igas olekus peituvad võimalused lõpmata paljude teiste olekute realiseerimiseks teatava 
tõenäosusega. 
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Katsetega heas kooskõlas on lineaarne seos olekufunktsioonide vahel: 

 
ψ = a1ψ1 + a2ψ2 + a3ψ3 + … 
kus a1, a2, a3, … on seotud vastavate olekute realiseerumise tõenäosustega. 
 
Näitena võib tuua valguse polarisatsiooni. Nimelt on loomulikus valguses  elektromagnetilises laines 
elektri- ja magnetvektorite võnkumistasandid küll omavahel risti, aga suvaliselt orienteeritud. 
Mõnedel ainetel nagu näiteks turmaliinil on olemas nn optiline telg ja nad lasevad läbi ainult selle osa 
lainest, mille orientatsioon on paralleelne optilise teljega. Kui valguse polarisatsiooni suuna ja 
turmaliini optilise telje vaheline nurk on α ja kristallile langeva kiirguse intensiivsus on I, siis läbi 

tulnud kiirguse intensiivsus on 2cosI . See on teada klassikalise füüsika eksperimentidest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaatleme nüüd lainet footonite voona. Siis võime iga footonit iseloomustada olekuga ψα. Kahele 
sõltumatule polarisatsioonitasandile vastaku kaks sõltumatut olekut: ψparal – polarisatsioonivektor on 
paralleelne kristalli optilise teljega, ja ψristi – polarisatsioonivektor on risti optilise teljega.  
 
Edasi arutleme nii. Iga footoni polarisatsiooni mõõtmisel olekus ψα realiseerub kas ψparal või ψristi. 

Esimese oleku tõenäosus on 2cos  ja selles olekus olevad footonid tulevad turmaliinist läbi. Teise 

oleku tõenäosus on 2sin  ja need läbi ei tule. Kumb olek realiseerub mingi kindla footoni jaoks, 
seda teooria ei ennusta. Ette saab arvutada vaid tõenäosusi, nii et olekut ψα saabki vaadelda kahe 
oleku superpositsioonina: 

ristiparal 
22 sincos   

Seega olekus ψα peituvad tõepoolest kaks erinevat olekut. 
 

7.10.Dekoherents 
 
Superpositsioon tekitab segadust, kui hakata uurima makroskoopilisi objekte. Üks kuulsamaid 
kvantmehaanika paradokse on nn Schrödingeri kass. 
 
Kass on kastis koos radioaktiivse tuumaga. Tuum kui mikroosake võib olla lagunenud olekus või 
mitte. Seega igal hetkel on tuum nende kahe oleku superpositsioon. Kas võib öelda, et ka kass on 
surnud kassi ja elusa kassi superpositsioon? 
 



Superpositsioonid saavad eksisteerida vaid kvantsüsteemides, mis on vabad välismõjudest. Kui me 
midagi mõõtma hakkame, avaldame kvantsüsteemile mõju. Mõõtmine hävitab superpositsiooni ja 
teeb sellest olekute hariliku statistilise segu. Selle nähtuse nimi on dekoherents. Mõõtmise 
tulemusel saame alati vaid ühe väärtuse. Kui teeme palju mõõtmisi, jaotuvad tulemused statistiliselt. 
Mida suurem on superpositsioon (palju olekuid liitumas), seda kiiremini toimub dekoherents. Kass on 
liiga suur, et olla surnud kassi ja elusa kassi superpositsioon. Täpsemalt – ta on seda kaduvlühikese 
aja jooksul. 
 

7.11.Komplementaarsusprintsiip 
 
See on üks võimalik kvantmehaanika tõlgenduse printsiip,  mille esitas Niels Bohr 1928. aastal. 
 
Kui mikroobjekti vaadelda makroskoopilise aparatuuriga, tuleb teda kirjeldada klassikalise füüsika 
mõistes. See kirjeldus pole täielik ega iseloomusta mikroobjekti omaette, vaid ainult seoses 
kasutatud aparatuuriga. Eri tüüpi aparatuuriga saadud tulemused on sageli vastuolulised, mistõttu 
nende liitmine ühtseks klassikaliseks maailmapildiks on võimatu. Sellised kirjeldused ja vastavad 
aparatuurid on komplementaarsed (üksteist täiendavad). Seejuures reaalset vastuolu mikroobjekti 
kirjeldamisel ei teki, sest komplementaarseid aparatuure ei saa rakendada üheaegselt. 
 
Järeldus: mikroobjekti iseloomustavate füüsikaliste suuruste mõõtmisel ei ole tulemus alati üheselt 
määratud. 
 
Osakese kirjeldamine lainena ja osakesena on komplementaarsed. Nende kirjelduste rakendamine 
ühekorraga on mõttetu, ent osakesest aru saamiseks on vaja mõlemat. 
 

7.12.Elektroni interferents iseendaga 
 
Kui lasta elektronide kimp läbi kahe lähestikuse pilu, siis tekib pilude taga samasugune 
interferentspilt nagu valguse puhul (Youngi katse 1801. aastal tõestamaks valguse lainelist loomust). 
Kui pilud on avatud kordamööda, siis interferentspilti ei teki. Järelikult saab elektronide voogu 
vaadelda lainena nagu footonite voogugi. 
 
Mis aga saab, kui elektrone lasta katseseadmest läbi ükshaaval? Kui elektrone on küllalt palju, siis 
kujunevad selgesti välja interferentsijooned. Järelikult tuleb ükshaaval seadmesse lastavate 
elektronide puhul tunnistada, et iga elektron interfereerub iseendaga. 
 
Võiks küsida palju küsimusi. Mis siis täpselt on interfereerumas, kui seadmes on korraga vaid üks 
osake? Kuna interferentspildi tekkimiseks on vaja kaht lainet, siis peaks äkki elektron läbima 
mõlemad pilud korraga?  
 
Kahjuks ei saa neile küsimustele põhimõtteliselt vastata, sest meil ei saa olla korraga täiuslikku 
interferentspilti ja täiuslikku infot selle kohta, millist teed pidi liigub elektron. Meil saab olla kas üks 
või teine. Kui mõlemad pilud on avatud, tekib interferentspilt, aga me ei tea, mis teed pidi elektron 
läks. Kui ühe pilu sulgeme, saame küll öelda, et elektron läbis teise pilu, aga interferentsi ei teki. 
 

Et elektronil on elektrilaeng, siis püüame ta üle kavaldada sellega, et paigutame avade ümber 
andurid. Aga ka nüüd on interferentspilt kadunud. Seda peab seletama asjaoluga, et 
„registreerumiseks“ peab elektron andma ära virtuaalse footoni (vt Elementaarosakesed) ja vaba 
olukord on rikutud. 
 
Kaasajal ei räägita enam niivõrd kahe laine või kahe osakese interfereerumisest kui interferentsist 
elektroni kahe erineva tee vahel läbi seadme. 



Physics World: The 10 most beautiful experiments – 1 

 
Pärast kvantmehaanika sündi, ja eriti pärast prantslase Louis de Broglie hüpoteesi osakeste 
laineomadustest ehk osakese-laine kaksikloomusest, vaadeldi küll mitmetes katsetes elektronide 
difraktsiooni ja isegi interferentsi, ent Youngi kaksikpilukatse analoogi elektronidega korraldas 1961. 
aastal esmalt Claus Jönsson Saksamaal.  
 

 

Kõige efektsemalt tegi sama katse, küll veidi modifitseeritult, jaapanlane Akira Tonomura 1979. 
aastal. Nimelt korraldas Tonomura katse nii, et seadmes oli korraga ainult üks elektron.  

 

Joonisel on näha, kuidas jagunevad elektronide punktjäljed, kui nende arv aja jooksul kasvab. 
Niisuguse tulemuse seletamiseks ükshaaval seadmesse lastavate elektronide korral ei jää muud üle, 
kui tunnistada, et iga elektron interfereerub iseendaga.  
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8.Elementaarosakesed 

Materiaalsed kehad mõjutavad üksteist välja vahendusel: muutus ühes kehas tekitab muutuse 
väljas, mis omakorda tekitab muutuse teises kehas. 
 
Ükski mõju ei levi silmapilkselt. Kui energia kandub ühelt kehalt teisele, siis mingi aja jooksul 
esimese keha energia on juba vähenenud, aga teise oma pole veel suurenenud. Tekib küsimus: 
Kus on siis energia vahepeal? Vastus: Energia on välja käes. 
 
Energia on teatavasti ekvivalentne massiga. Järelikult väli sisaldab osakesi. 
 

Igale elementaarosakesele vastab teatud väli. See eksisteerib kõikjal ja alati, ka siis, kui osakest 
polegi. Viimasel juhul on välja energia minimaalne. Välja energia kasvab astmeliselt, kui sinna 
ilmuvad osakesed ehk vastava välja kvandid. 

8.1.Ajalugu 

 
Idee, et aine pole amorfne, vaid koosneb aatomitest (jagumatutest osakestest), pärineb 
antiikajast, Demokritoselt. 
 
1896. aastal tegi Joseph John Thomson kindlaks, et katoodkiired koosnevad negatiivselt laetud 
osakestest – elektronidest (Nobeli füüsikapreemia 1906). 
 
1905 tegi Einstein fotoefekti uurides kindlaks, et valgus koosneb footonitest (Nobeli 
füüsikapreemia 1921). 
 
1911. aastal pommitas Ernest Rutherford alfaosakestega õhukest kuldlehte ja avastas, et 
suurem osa aatomist on tühi ning enamus massi koondatud aatomi tuuma. (Rutherford oli äsja, 
1908. aastal saanud Nobeli keemiapreemia.) 
 
1918. aastal pommitas ta alfaosakestega lämmastikku ja avastas, et lämmastiku tuuma 
koostises on vesiniku tuumad, mis kujutavad endast elementaarseid osakesi – prootoneid. 
 
Neutron avastati alles 1932. aastal, kui James Chadwick seletas ära kiirguse, mis tekib berülliumi 
pommitamisel alfaosakestega (Nobeli preemia 1935). 
 
Samal, 1932. aastal avastati kosmilistes kiirtes positron. Avastajaks oli Carl Anderson (Nobeli 
füüsikapreemia 1936). 
 
Kosmilistest kiirtest avastati ka müüon (1937, J.C. Street ja E.C. Stevenson) ning piion (1947, 
Cecil Powell, Nobeli füüsikapreemia 1950). 
 
Keeruline on neutriino avastamine. 1930. aastal pani Wolfgang Pauli tähele, et 
beetalagunemisel viivad mingid neutraalsed osakesed energiat minema. 1930. aastal hääldas 
Enrico Fermi esmakordselt välja neutriino nime. Et neutriino läbitungimisvõime on hiigelsuur, 
siis avastati ta alles 1956. aastal (Frederick Reines). 
Neutriino on toonud füüsikutele vähemalt kolm Nobeli preemiat: Fermi 1938, Pauli 1945 ja 
Reines 1995. 
 
Osakesi on tegelikult nii palju, et keegi ei tea nende täpset arvu. Pealegi on enamik neist 
ebastabiilsed ja lagunevad imekiiresti tuntumateks ehk stabiilsemateks osakesteks. 
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8.2.Vastastikmõjud 

 
Vastastikmõjusid ehk interaktsioone on neli. 
 
Kõige nõrgem interaktsioon on gravitatsioon. See toimib kõigi osakeste vahel, millel on mass. 
Gravitatsioonijõud mõjub kuitahes kaugele, so tema mõjuraadius on praktiliselt lõpmata suur. 
 
Järgneb elektromagnetiline vastastikmõju. See toimib osakeste vahel, millel on elektrilaeng. 
Elektromagnetilise vastastikmõju toimel püsivad koos aatomid (tuum ja elektronkate) ja kõik 
tahked kehad (väliselektronid ja kristallvõre). 
 
Eelmistest palju tugevamad on tuumajõud, mis mõjuvad prootonite ja neutronite vahel ning 
mille mõjuraadius on väga väike. Tuumajõud ei moodusta iseseisvat interaktsiooni, sest prooton 
ja neutron on tegelikult liitosakesed. Nimelt püstitas 1963. aastal Kalifornia Tehnoloogiaülikooli 
füüsik Murray Gell-Mann kvarkhüpoteesi, mille kohaselt nukleonid koosnevad kvarkidest. 
Kvarke aga hoiab koos tugev vastastikmõju ja tuumajõud on selle vastastikmõju suhteliselt nõrk 
ülejääk. Gell-Mann sai selle töö eest 1969. aastal Nobeli preemia. 
 
Neljas interaktsioon on nõrk vastastikmõju, millel on samuti väga väike mõjuraadius ja mis 
samuti mõjub kvarkide vahel, aga mis on tugevast vastastikmõjust palju nõrgem. Ta tingib 
raskete osakeste lagunemise kergemateks, näiteks beetalagunemisel toimuva neutroni 
lagunemise prootoniks, elektroniks ja antineutriinoks:  

  epn  

 
Kui võtame võrdluse aluseks elektromagnetilise mõju tugevuse tuuma mõõtmete kaugusel (10-15 
m), siis saame järgmise tabeli: 
 

Gravitatsioonijõud 
Nõrk interaktsioon 
Elektromagnetiline jõud 
Tugev interaktsioon 

10-36 
10-7 
1 
20 

 

8.3.Mateeriaosakesed ehk fermionid 

 
Mateeriaosakesi on 12 tükki, mis jagunevad kahte ossa: leptonid ja kvargid. Erinevus on selles, 
millisele vastastikmõjule osakesed alluvad. 
 
Leptonid alluvad nõrgale vastastikmõjule, kvargid tugevale ja nõrgale vastastikmõjule. 
 
LEPTONID 

Tähis Nimi Elektrilaeng 
(elektroni 
laengutes) 

Mass 
(elektroni 
massides) 

e 
e- 

elektronneutriino 
elektron 

0 
-1 

? 
1 

 
 

müü-neutriino 
müüon 

0 
-1 

? 
207 

 
 

tau-neutriino 
tauon 

0 
-1 

? 
3500 



3 

 

 
KVARGID 

Tähis Nimi Elektrilaeng 
(elektroni 
laengutes) 

Mass 
(elektroni 
massides) 

u 
d 

up 
down 

+ 2/3 
- 1/3 

8 
15 

c 
s 

charm 
strange 

+ 2/3 
- 1/3 

3000 
300 

t 
b 

top (truth) 
bottom (beauty) 

+ 2/3 
- 1/3 

3.5105 
104 

 

Kolm eri neutriinot tekivad vastavate osakeste lagunemisel (e-, μ-, τ). 
 
Kummaski tabelis on 3 rida ehk osakeste perekonda. Esimeses reas on osakesed, mis meid 
pidevalt ümbritsevad, st stabiilsed osakesed: elektron, u-kvark ja d-kvark. Ülejäänud osakesed 
pole stabiilsed –  nad tekivad ja kaovad. Neutriinode puhul polnud kaua aega selgust veel 
milleski peale selle, et nad eksisteerivad. Aastal 2015 anti Nobeli preemia kahele teadlasele, kes 
tõestasid, et neil on väga väike mass. 
 
Leptonid saavad eksisteerida iseseisvalt ehk vabade osakestena. Elektroni puhul näiteks pole 
selles kahtlust – tema liikumine juhis tekitab elektrivoolu. 
 
Kvargid ei saa eksisteerida üksikutena, vaid on alati kahe- või kolmekaupa ühinenud. 
 

Prootonis on 2 u-kvarki ja 1 d-kvark:  p = (uud) 

 
Tabelist näeme, et prootoni elektrilaeng tuleb 2/3 + 2/3 – 1/3 = 1. 
 

Neutronis on 1 u-kvark ja 2 d-kvarki:  n = (udd) 

 
Tabelist näeme, et neutroni elektrilaeng tuleb 2/3 – 1/3 – 1/3 = 0. 
 
Kvarkide abil saab seletada nõrga vastastikmõju kõige levinumat nähtust – beetalagunemist. 
Eespool oli öeldud, et beetalagunemisel muundub neutron prootoniks. Lähemal vaatlemisel 

selgub, et d-kvark muundub u-kvargiks: eeud  
 

 
Kõikide mateeriaosakeste ehk fermionide spinn on poolarvuline. Mis on spinn? Vana (ja vale) 
ettekujutuse järgi on spinn osakese sisemine pöörlemishulk. Ettekujutus pärineb ajast, mil 
osakest kujutati ette klassikalise tahke kehana, mis pöörleb oma telje ümber nii nagu elektronid 
tiirlevad tuuma ümber. Kaasaegne ettekujutus on hoopis teine. Osake on pigem punkt kui väike 
keha ja spinn väljendab osakese omadust paista eri suundadest erinevana. 

Elektroni spinn võib olla kahesugune: 
22

1 h
  ja 

22

1 h
 . 

 

8.4.Tugeva vastastikmõju laeng  
 
Gravitatsioonijõud hoiab koos masse, elektromagnetiline jõud hoiab koos erinimelisi 
elektrilaenguid. Mida hoiab koos tugev vastastikmõju?  
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Tugeva vastastikmõjuga on seotud värvilaeng. Et laengu tüüpe on kolm, siis on kasutusele 
võetud kolm “värvi”, mis kokku annavad “valge”: punane (R), roheline (G) ja sinine (B).  
 
Igas iseseisvas elementaarosakeses peavad olemas olema kõik värvid. Piltlikult öeldes peavad 
elementaarosakesed olema “valged”. Kvark üksikuna on “värviline” ja seepärast ei saagi ta 
vabana eksisteerida. 
 
Kui elektromagnetilise välja kvantteooriaks on kvantelektrodünaamika, siis tugeva välja 
kvantteooriaks on kvantkromodünaamika. 
 

8.5.Vaheosakesed ehk fundamentaalbosonid 
 
Fundamentaalbosonid on välja kvandid, mis vahendavad välja energiat, so mateeriaosakeste 
vahel toimivaid jõudusid. Et fundamentaalbosonid tekivad ja samas kohe kaovad, nimetatakse 
neid sageli virtuaalseteks.  
 
Kõige tuntum fundamentaalboson on footon, mis vahendab elektromagnetilist välja. Täpsemini 
on tegu küll virtuaalse footoniga, sest katsete abil teda avastada ei saa. Tavaline footon kannab 
energiat ja impulssi vastavalt liikumise suunale ja tekitab mõõdetavaid efekte. Virtuaalne footon 
tekib ja kaob, ilma et oleks seotud jäävusseadustega. Kahe laengu tõukumist või tõmbumist 
saab seletada nii, et nad vahetavad footoneid. 
 
Tugevat vastastikmõju vahendavad gluuonid. Gluuonil pole seisumassi ega laengut nagu 
footonilgi, aga tal on värvilaeng. Täpsemini – gluuon kannab korraga kaht värvilaengut – üht 
värvi ja üht vastandvärvi.Vahetades gluuoneid vahetavad kvargid värvilaenguid. Gluuon toob 
ühe värvilaengu ja viib teise. 
 
Nõrka vastastastikmõju vahendavad kolm väga suure seisumassiga osakest (vt tabel). Nad on ligi 
100 korda raskemad kui prooton. Kui selline hiigelosake kannab virtuaalsena üle oma 
seisuenergiast tunduvalt väiksemat energiaportsjonit, on ülekandmise ajal energia ja aine 
seadus tugevasti rikutud. Järelikult saab see toimuda ainult väga lühikese aja jooksul 
(määramatuse relatsioon!) ja väga harva. Seetõttu ongi nõrga vastastikmõju ulatus väike ja jõud 
ise nõrk. 
 
BOSONID 

Väli Osake Mass 
(MeV) 

Millega seostub 

Elektromagnetiline 
 

Footon 0 Elektrilaeng 

Tugev tuumaväli Gluuon 0 Värvilaeng 
 

Nõrk tuumaväli W W  
0Z  

80.330 
91.190 

Kõik fermionid 

 
Bosonite spinn on täisarvuline. 
 

8.6.Higgsi boson 

 
Kui vaadata vaheosakeste tabelit, siis ainukesed vaheosakesed, mille mass ei ole null, on nõrga 
vastastikmõju osakesed. See on lubamatu ebasümmeetria. 
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Hüpotees: Nõrga jõu kandjad ongi tegelikult massitud. Massi omandavad nad vastastikmõjus 
Higgsi väljaga.  
 
Higgsi väljal on midagi ühist 19. sajandil valitsenud ideega maailmaeetrist, milles pidid levima 
elektromagnetlained. Nagu maailmaeeter, peab ka Higgsi väli täitma kogu ruumi. Nõrga jõu 
kandjad oleksid massitud ja liiguksid valguse kiirusega vaakumis. Aga kuna kogu ruum on 
täidetud Higgsi väljaga, nende jaoks vaakumit polegi. Neil tuleb kõikjal “piike murda” Higgsi 
väljaga ja selle käigus neile massid sünnivadki. Higgsi välja teooriasse toomisega lisandub seni 
kõne all olnud neljale vastastikmõjule viies – Higgsi vastastikmõju. Kuid erinevalt eelmistest ei 
põhjusta Higgsi vastastikmõju jõudu osakestele, vaid annab neile massid. 
 
Higgsi väli annab massid ka aine alusosakestele. Nii selgub huvitaval kombel, et mass ei olegi 
alusosakeste sisemine omadus. Ta tekib osakeste vastastikmõjus keskkonnaga, mille nimeks on 
Higgsi väli. Genereeritava massi suurus oleneb osakese vastastikmõju intensiivsusest Higgsi 
väljaga. Nõrga jõu massitutel vahebosonitel on see suur ja Higgsi väli vormib neile hiigelmassid. 
Footonid ja gluuonid Higgsi väljaga ei vastastikmõjustu või on vastastikmõju kaduvväike. 
Seetõttu liiguvad need osakesed ka Higgsi väljas nagu vaakumis ja jäävad massita. Koos Higgsi 
väljaga lisandub seni mainitud vaheosakestele täiendav esindaja – Higgsi boson. 
 
Higgsi boson avastati aastal 2012 Euroopa Tuumauuringute Keskuses suure hadronite põrguti 
(LHC) abil. Seoses sellega said François Englert ja Peter Higgs aastal 2013 Nobeli füüsikapreemia. 
 
 

Elementaarosakeste standardmudel 2018 
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8.7.Antiosakesed 
 
Igale mateeriaosakesele vastab antiosake, millel on täpselt samasugused omadused nagu 
“päris” osakesel, ainult laeng erineb. 
 
Elektroni antiosake on positron, mille mass on võrdne elektroni massiga, aga laeng on 
positiivne. Laengu suurus on võrdne elektroni laengu suurusega. 
 

Antikvarkidel on laenguteks “vastandvärvused” – antipunane ( R ), antiroheline (G ), antisinine (

B ). 
 
Et kvarkidest saavad moodustuda vaid “valged” osakesed, siis on võimalikud järgmised 
kombinatsioonid: 
 
1. Värvus koos antivärvusega  
2. Segu kolmest värvusest või antivärvusest 
 
Kui osake kohtub oma antiosakesega, siis nad kaovad ja kogu nende mass muutub energiaks – 
osakesed annihileeruvad. 
 
Samas võib välja ülearusest energiast tekkida osakese ja antiosakese paar. 
 
Antikvarkidest võime koostada antiprootoni ja antineutroni: 
 

 duup    ja   ddun   

 
Loomulikult peavad kõik kolm kvarki olema eri värvusega.  
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Erilises seisundis elementaarosakeste hulgas on footon, mis ise on oma antiosakeseks.  
 
Neutriino ja antineutriino puhul erinevad spinni ja liikumishulga momendi suunad. 
 
Eelpool oli öeldud, et “valgeid” osakesi saab moodustada ka vastandvärve kahekaupa 
kombineerides. Nii tekivad mesonid. 
 
Nii näiteks tuntakse kolme sorti pii-mesoneid ehk piioneid: 
 

 Elektrilaeng 
(elektroni 
laengutes) 

Mass  
(elektroni 
massides) 

du  

ud  

uu0  või dd0  

+1 

-1 

  0 

273 

273 

264 

 
Piionid vahendavad tuumajõudusid prootoni ja neutroni vahel. 
 
Mesoneid tundes saab selgitada ka seda, miks kvarki ei õnnestu prootonist, neutronist või 
mesonist lahti rebida. Vaatame näiteks, mis toimub, kui püüame prootonist eraldada u-kvarki, 
mille värvilaeng on G. Et kvargid on väga tugevasti seotud, tuleb rakendada väga suurt jõudu 
ehk anda kvargile juurde suur hulk välist energiat. Lõpuks saab lisaenergia nii suureks, et sellest 

jätkub uue kvark-antikvark paari tekkeks, näiteks paar  uu   , kus u-kvark on värvilaenguga G ja 

u-antikvark värvilaenguga G . Kvark ühineb prootoni ülejäänud osaga, nii et selles ei toimu 
mingeid muutusi, aga antikvark koos ärarebitud kvargiga moodustab piioni: 

)()()( 0 uuuudpuudp   

 

8.8.Elementaarosakeste klassifitseerimise ajalugu 
 
Kui elementaarosakesi oli avastatud juba küllalt palju, oli tarvis neid kuidagi klassifitseerida. 
Alustati kaalust: 

Leptonid (kerged) – elektron, müüon, tauon 
Mesonid 
Barüonid (rasked) – prooton, neutron, hüperonid 

 
Teine katse oli klassifitseerida vastastikmõju järgi: 

Leptonid  (ilma tugeva vastastikmõjuta) 
Hadronid  (kõik vastastikmõjud) – mesonid ja barüonid 

 
Hadronite arv läks pööraseks ja olukorra päästis kvarkhüpotees 
 Mateeriaosakesed – leptonid, kvargid 

Vastastikmõju osakesed  
 
Alates 1960. aastatest püütakse vähendada vastastikmõjude arvu ehk teisisõnu neid ühendada. 
 
1961-1967 ühendatakse elektromagnetiline ja nõrk vastastikmõju elektronõrgaks 
interaktsiooniks. Ajendi ja õigustuse selleks andis asjaolu, et suurte energiate korral pole nende 
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vahel vahet. Ennustati ette, et eksisteerivad nõrga vastastikmõju bosonid Z0, W+ ja W-, kuni 
1983. aastal nad leiti eksperimentaalselt. 
 
Seni spekulatiivne on suur ühendus ehk GUT (Great Unified Theory), kuhu kuulub ka tugev 
vastastikmõju. 
 
Ülim unistus on TOE – Theory of Everything. 
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9.Tuumaenergia 

Teatavasti valitsevad tuuma sisemuses nukleonide – prootonite ja neutronite – vahel 
tõmbejõud. Tõmbejõudude energia on negatiivne. Järelikult on tuumaenergia null siis, kui 
nukleonid on üksteisest lõpmata kaugel. Tuuma tõmbejõudude energiat nimetatakse 
seoseenergiaks. 
 
Seoseenergia on arvuliselt võrdne tööga, mida tuleb teha, et nukleon tuumast vabastada. 
 
Energia on ekvivalentne massiga. Järelikult on eraldiseisvate nukleonide summaarne mass 
suurem kui samadest nukleonidest moodustatud tuuma mass. Selle vahe nimi on massidefekt. 
Kui Z on prootonite arv ja N neutronite arv, siis massidefekt avaldub järgmiselt: 
 

 
tuumnp mNmZmm   

 
Vastav seoseenergia on 
 

2mcEseose   

 
Eriseoseenergia on seoseenergia ühe nukleoni kohta. 
 

NZ

mc
Eeri






2

 

 
Kui nukleonide arv kasvab, siis eriseoseenergia absoluutväärtus kasvab. Ent teatud piirist alates 
on nukleonide arv nii suur, et kõik ei saa enam olla üksteisega interaktsioonis. Järelikult 
eriseoseenergia absoluutväärtus hakkab nukleonide arvu kasvuga kahanema. Eriseoseenergia 
suuruse olenevus massiarvust on näidatud joonisel. Selgub, et see on kõige suurem raua 
ümbruses (tegelikult on see eriseoseenergia miinimum, sest tegu on negatiivse suurusega). Kui 

210A , on stabiilne tuum võimatu. 
  

 
 
 
Tuumaenergiat mõõdetakse 
elektronvoltidega (eV). Elektronvolt on 
energia, mida elektronile tuleb anda tema 
liigutamiseks ühest punktist teise, mille 
potentsiaalide vahe on 1V.  
 

1 eV =  
1910602.1  J. 
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Kui tuum on liiga suur, siis püüab ta laguneda. Tuum muutub stabiilsuse suunas ja vabaneb liigsest 
energiast. 
 
Esimene võimalus on radioaktiivsus.  Alfa-lagunemise puhul eraldub tuumast α-osake ehk heeliumi 

aatomi tuum  He4

2 . Pärast α-osakese eraldumist saab tuuma massiarv väiksemaks, eriseoseenergia 

väheneb ja osa seoseenergiast vabaneb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeta-lagunemine toimub siis, kui tuumas on neutronite ja prootonite suhe liiga suur. Siis üks 
neutron kiirgab välja elektroni ja muutub prootoniks. 
 

 
 
Gamma-lagunemise käigus läheb tuum ergastatud olekust üle väiksema energiaga olekusse ja selle 
käigus kiirgub footon 
 

 
 
 
Teine võimalus on, et tuum lõhustub kaheks osaks. Sel juhul on osade eriseoseenergia tunduvalt 
väiksem kui liittuumal ja osa seoseenergiast vabaneb. Lõhustumiseks on vajalik väike algtõuge, 
harilikult sinna suunatud neutron. Et tuuma lõhustumisel alati vabanevad uued neutronid, siis tekib 
ahelreaktsioon, mis võib viia plahvatuseni (tuumapomm) või neutronite arvu kontrolli all hoides 
pideva energiaallikani (tuumareaktor). 
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Seoseenergia vabaneb ka kergete tuumade sünteesil keskmisteks tuumadeks – 
termotuumareaktsioonil. Kõige soodsam oleks sünteesida vesinikust raua tuumi. Nimelt on vesiniku 
tuumas vaid üks prooton ja seetõttu puudub tal seoseenergia, raua seoseenergial on aga suurim 
väärtus. Kahjuks on see maapealsetes tingimustes võimatu.  
 
Küll aga saab vesinikust sünteesida heeliumi. Et vesinikul pole neutroneid, aga heeliumile on neid 

vaja, tuleb kasutada vesiniku isotoope: deuteeriumi H2

1
 või triitiumi  H3

1
. Kaks vesiniku isotoobi 

tuuma annab ühe heeliumi tuuma ja lisaks suure hulga energiat. Ent ka seda võimalust ei saa 
harilikus energeetikas rakendada, sest tuumade lähendamiseks on vaja rohkem energiat, kui 
seesama protsess suudab toota. Ometi oleks selline energiaallikas kahes mõttes suurepärane. Esiteks 
oleks energia tootmine saastevaba – ei tekiks mingeid radioaktiivseid jääke. Teiseks oleks energia 
allikas ammendamatu, sest vett on maakeral palju ja umbes 0.015% looduslikust veest on nn raske 
vesi, st sisaldab deuteeriumi. 
 
Aastaks 2036 loodetakse maailma ühisprojekti ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor)  raames jõuda selleni, et termotuumareaktsiooni kasutegur oleks suurem kui 1. 
 

 
 
 
Vesiniku isotoopide kontrollimatul sünteesil põhineb termotuumapomm. Siin kasutatakse sütikuks 
väikest lõhustumisel põhinevat tuumapommi. 
 
Looduslikes tingimustes toimub termotuumareaktsioon tähtedel, sealhulgas Päikesel. Seal toimub 
vesiniku tuumade lähendamine üksteisele tänu tugevale gravitatsioonijõule. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


