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Kuumana kesäpäivänä asfalttitiellä näyttää olevan lätäkkö. Miten
kuumalla tienpinnalla voi olla lätäköitä? Onko ilmiö vain näköharha?
Samanlaisesta näköharhasta on kysymys, kun hiekka-aavikolla tai
merellä näkyy kangastus. Kokeessa tutkitaan, mitä valolle tapahtuu,
kun se osuu muovista muovin ja ilman rajapintaan.

Välineet 39080 valo-opin sarjasta:
Valonlähde
Rakohimmennin, jossa yksi rako
Värisuodatin
Puoliympyrän muotoinen muovikappale (D-levy)
90 asteen muoviprisma
Astelevy

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
Kokoa kuvan mukainen laitteisto. Pimennä luokka, jos mahdollista.
Aseta valonlähde niin, että sen linssin puoleinen pää on paperilla.
Muodosta rakohimmentimellä kapea valonsäde.

Aseta D-levy astelevyn keskipisteeseen. Suuntaa valonsäde
muovikappaleeseen kuvan mukaisesti. Kumpi on suurempi,
tulokulma vai taitekulma, valon tullessa muovista ilmaan.

Kasvata valon tulokulmaa siirtämällä valonlähdettä ja seuraa samalla
taittuvaa sädettä. Mitä taittuvalle säteelle lopulta tapahtuu?

Missä kulmassa valo ei enää pääse pinnan läpi? Tätä kulmaa
sanotaan kokonaisheijastuksen rajakulmaksi. Kuinka suuri se on
muovin ja ilman rajapinnassa?

Muodosta kolme eriväristä valonsädettä värisuotimella. Tutki, miten
ne on suunnattava prismaan jotta siinä tapahtuu a) yksi ja b) kaksi
kokonaisheijastusta. Piirrä valonsäteiden kulku paperille.
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Työssä tutkitaan kokonaisheijastusta ja määri-
tetään kokonaisheijastuksen rajakulma muovi-
ilma -rajapinnassa.
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Punainen
heijastin

Havainnot ja päätelmät

tuleva valo

10. Kuvat esittävät auton takavaloja. Kerro lyhyesti, mitä kuvissa
tapahtuu.

viileä ilma

kuuma ilma
lämmin ilma

Kokonais-
heijastus

Takana tulevan
auton valo

Tehtäviä
1. Kumpi aineista, muovi vai ilma, on optisesti tiheämpää?

2. Kumpi on suurempi, tulo- vai taitekulma, kun valo tulee optisesti
tiheämmästä aineesta optisesti harvempaan aineeseen?

3. Mitä tarkoitetaan kokonaisheijastuksen rajakulmalla?

4. Valo tulee vinosti ilmasta lasiin. Voiko tässä tapauksessa
tapahtua kokonaisheijastusta? Perustele.

5. Jatka valonsäteiden kulkua.
a)                                 b)

6. Kuumana päivänä tienpinta lämpenee lämmittäen yläpuolellaan
olevan ohuen ilmakerroksen hyvin lämpimäksi. Kuuman 
kerroksen yläpuolella on viileämpää, tiheämpää ilmaa. Selitä
kuvan avulla tiellä näkyvien ”lätäköiden”, kangastusten
syntyminen.

7. Miltä vedenpinta näyttää, jos sitä katsellaan veden alapuolelta?

8. Mitkä kaksi asiaa ovat kokonaisheijastuksen edellytykset?

9. Optinen kuitu perustuu valon kokonaisheijastukseen. Tee 
selkoa, miten valonsäde etenee optisessa kuidussa. Missä 
optista kuitua käytetään?




