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NÖÖRSKULPTUUR

• Nöörpinnad esindavad keerukat

geomeetriat ja põhinevad võrranditel.

• Pöördkeha on keha, mis tekib tasandilise
kujundi pöörlemisel mingi fikseeritud sirge
ehk telje ümber.

• Koonus on keha, mille moodustab ühe
kaateti ümber pöörlev täis-nurkne
kolmnurk. See figuur on moodustatud
kahest koonusest.

Pildil on pöördkeha-nöörpind 
skulptuur, mis hetkel on 
moodustanud kaks koonust.



MAATRIKS

• IY-graafikus on punktil kindel arvuline 
väärtus

• Pildil on temperatuurigraafik.

• Temperatuuride graafik aitab tuvastada 
ilmaoludes seaduspärasusi, mis omakorda 
võimaldavad teha oletusi võimsate tormide 
kohta.

Alice 
Zõrjanova 
moodustamas 
graafikut

IY-graafik



KALEIDOSKOOP

• Kaleidoskoop koosneb tavaliselt 
silindrist, mis sisaldab peegleid ja 
kaunistusi (nt helmeid).

• Kaleidoskoop on telgsümmetriline 
kujund.

• Kui ühest otsast sisse vaadata, tekib 
valguse ja peegelduste tulemusel 
muster.

Kaleidoskoop väljast

Kaleidoskoop seest



KALEIDOSKOOP 

• Leiutas 1817. aastal šoti leidur Sir David 
Brewster.

• Tuleb vanakreeka sõnadest ,
ε   , mis tähendab tõlkes 
„ilusate kujundite vaatlemine“

• Tänapäeval on paljudes nutitelefonides 
kaleidoskoobi programm.

Kaleidoskoop seestpoolt

Sir David Brewster

Kaleidoskoop seestpoolt



KÕVERPEEGEL

• Kõverpeegel on nõgusa või kumera 
pinnaga peegel

• Näitusel olid kumer- ja nõguspeegel.

• Moonutatud peegeldusi nimetatakse 
geomeetrilisteks optikaks.

• Samal põhimõttel töötab 
peegelteleskoop.

Näitusel olevad 
kõverpeeglid 
kaleidoskoobiga



PÖÖRDKEHAD

• Sirgete või kumerate piirjoontega 
kujundi pöörlemisel tekib näiliselt uus 
keha.

• Seda põhjustab nägemistaju inertsus.

• Seda kasutatakse kolmemõõtmelises 
arvutigraafika disainis (nt 
animafilmide lauanõud.)



TANGRAM

• Tangram on vana nuputamismäng, kus tuleb tükkidest moodustada kujundeid.

• Üks võimalus on tükid mahutada vormi. Teine võimalus on luua eri pilte.

• Esimest korda on trükises tangrami mainitud 1813. aastal.



FÜÜSIKANÄITUS



OLE DIRIGENT!

• Eksponaat annab võimaluse juhatada 
infapunakiirguseandurite abil koori.

• Infrapunakiirguse andurid väljastavad 
soojuskiirguse kiire, mis 
tagasipeegeldudes annab andurile käsu 
sisse lülitada helipleier.

• Siinsel helipleieril on 16 häält.

• Igal häälel on erinev kõrgus.

• 16 nooti ulatuvad üle kolme oktavi 
(inimhääle ulatus.)

• Infrapunaandureid kasutatakse 
valveseadetes.



OTSI OMA HÄÄLT!

• Kastis asub neli 24-meetrist lahtiste 
otsadega toru.

• Helilained liiguvad kiirusega 344 m/s, 
põrkudes ja peegeldudes toru seintelt 
jõuab heli toru ühest otsast teise 0,1 
sekundiga.

• Vanasti kasutati selliseid torutelefone 
laevadel; see võimaldas suure müraga 
ruumides aru saada, mida räägitakse 
ning side ei katkenud elektri 
puudumise tõttu.

Toru ühest  
rääkides otsast 
jõuab heli teise 
otsa



NÄHTAMATU EHK LASERHARF

• Käega üle laserkiirte tõmmates tekivad 
helid.

• Laserkiired on suunatud alla, sensoritele. 
Kiirte katkestamisel tekib heli.

• Valgus- või infrapunaandureid kasutatakse 
tööstusautomaatikas. Vaatevälja sattunud 
objekt võib anda märku rikkest.

• Laserharfi on mänginud nt helilooja Jarre.

• Meie klass on külastanud Estonia 
kontsertetendust „Laserharf“, kus esitati  
muusikapalu ka laserharfil.

Laserharfi sensorid

Laserharf 



SÕBRAPEEGEL

• Istudes sõbraga näod vastastikku, tekib 
nägude liitkujutis.

• Kujundite liitmist kasutatakse 
pilditöötluses (nt arhitektid lisavad 
linnapildile uusi objekte)

Catherine Kaasan ja 
Anastassija Fjodorova 
ühendatud nägu.

Alice Zõrjanova poolik nägu



GLÜTSERIINILAMP

• Mullide suurus oleneb tõmbamise 
kiirusest ja jõust.

• Torus on viskoosne õli ja selles liiguvad 
mullid aeglaselt.

• Kiireid protsesse on niimoodi lihtsam 
uurida.

Ülestõusev mull



Täname vaatamast


