
Valo-oppi53.6.2.1.2.2 3. Varjot

Aurinkoisena päivänä varjot ovat teräväreunaisia, mutta pilvisenä
päivänä ne ovat epämääräisiä tai niitä ei näy ollenkaan. Miten tämä
on selitettävissä? Kokeessa tutkitaan, miten varjot syntyvät ja
millainen varjo syntyy erilaisilla valonlähteillä.

Välineet 39080 valo-opin sarjasta:
Valonlähde
Varjostin

Lisäksi tarvitaan:
Laaja valaiseva pinta, joka saadaan aikaan ohuella paperilla
tai valkoisella muovilevyllä
Kaksi punnusta tms. esinettä
Paperia

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
Kokoa kuvan mukainen laitteisto. Pimennä luokka, jos mahdollista.

Aseta valonlähde pöydälle siten, että sen avoin pää on paperin
päällä. Merkitse valonlähteen sijainti paperille. Tutki valonlähteestä
lähtevää valoa. Millainen on pistemäisen valonlähteen valokeila?

Aseta lampusta lähtevään valokeilaan paperin päälle punnus.
Merkitse punnuksen jättämän varjon reunaviivat paperiin ja piirrä
kuva punnuksen paperiin jättämästä varjosta. Mitä tarkoittaa varjo?
Selitä, miksi varjon reuna on suora. Pääseekö valo valokeilassa
olevan punnuksen taakse?

Siirrä punnus lähemmäksi valonlähdettä ja merkitse varjon ääriviivat
paperiin. Piirrä kuva punnuksen varjosta paperiin. Miten varjon
koko ja terävyys muuttuvat, kun esinettä siirretään lähemmäksi
valonlähdettä? Missä paperille syntyvien varjojen reunaviivojen
jatkeet leikkaavat toisensa?

Aseta paperin päälle vierekkäin kaksi punnusta ja muodosta niiden
avulla kapea valonsäde. Havainnoi punnusten varjoja ja niiden
välistä kulkevaa valonsädettä. Tee havaintoja punnusten varjosta
varjostimella.

Aseta valonlähteen eteen laajempi valaiseva pinta, esimerkiksi ohut
paperi tai valkoinen muovilevy. Aseta lampusta lähtevään valokeilaan
paperin päälle punnus. Tee havaintoja punnuksen varjosta paperilla
ja varjostimella. Millainen varjo punnuksesta syntyy, kun
valonlähteenä on laaja pinta?

Tee lyhyt yhteenveto havainnoistasi käyttäen apuna myös seuraavia
lisäkysymyksiä:
Millainen varjo punnuksesta syntyy, kun valonlähteenä käytetään
pientä lamppua?
Millainen varjo punnuksesta syntyy, kun valonlähteenä käytetään
suurta lamppua tai laajaa valaisevaa pintaa?

Työssä tutkitaan varjoja, jotka syntyvät
pistemäisen ja hajanaisen valolähteen valossa.
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Tehtäviä
1. Millainen on pistemäisen valonlähteen synnyttämä varjo?

2. Miten valonlähteen etäisyys vaikuttaa varjon kokoon?

3. Miten valo etenee?

4. Miten saat helposti aikaan kapean valonsäteen?

5. Millainen on laajapintaisen valonlähteen synnyttämä varjo?

6. Miten valonlähteen koko vaikuttaa varjon terävyyteen?

7. Miksi aurinkoisena päivänä varjot ovat teräviä, mutta pilvisenä
päivänä epätarkkoja?

8. Miksi huoneessa ei normaalisti käytetä valolähteenä yksittäistä
katosta riippuvaa lamppua, vaan varjostimella varustettuja
laajapintaisia valaisimia ja valaisinryhmiä?

9. Miksi puun varjot eivät ole aina yhtä pitkiä? Miksi varjot ovat
joskus tarkkoja, mutta joskus hyvinkin epätarkkoja?

10. Kerro, miksi ja miten varjo syntyy.

Havainnot ja päätelmät




