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F Ü Ü S I K A O S A K O N D

Ettekujutused füüsikast on mitmesugused*

Rahvahulgad seostavad füüsikaga sageli peamiselt tuuma- 

ning vesinikupommi valmistamist jmt. ning räägivad, et füü

sika olevat viinud maailma katastroofi äärele. Meenutagem 

Dürrenmatti"Füüsikuid". Noored aga, kes ütlevad, et neile 

füüsika meeldib, ja kes koolis selles aines haoti edasi 

jõuavad, seostavad füüsikat peamiselt raadiotehnika, elekt

roonika või paremal juhul tuumafüüsikaga. Teiste kõrgemate 

koolide esindajad arvavad aga tihti, et ülikoolis põhineb 

füüsika elukaugete, kõrgelennuliste järelduste ja seaduste 

uurimisel.

Need arvamused on siiski valed või ebatäpsed. Füüsika 

mõiste on tänapäeval väga lai ja füüsikat võib leida pea

aegu kõikjal, ka seal, kus seda ei osata otsidagi. Füüsika 

on reaalteadus, mis uurib looduse kõige üldisemaid ja põ

hilisemaid seaduspärasusi, rakendades seejuures laialdaselt 

matemaatilisi meetodeid ja uusimaid tehnika saavutusi.

Füüsika eksisteerib iseseisva teadusharuna ja on peale 

selle veel seotud paljude teiste teadusharudega, moodusta

des nende jaoks teoreetilise baasi. Praegu on raske leida 

teadusharu (kaasa arvatud ka lingvistika, psühholoogia, 

ajalooteadus ja filosoofia), mis saaks läbi ilma füüsikata.

Niisiis on füüsika ala, mille vastu peaks huvi tundma 

iga teadmishimuline noormees või neiu. Mida siis võib anda



nendele füüsikaosakond ülikoolis?

Füüsikaosakonna moodustavad kola kateedrit - üldfüüsika, 

eksperimentaalfüüsika ja teoreetilise füüsika kateeder 

koos oma õppejõudude, abiõppejõudude ja õppebaasiga ning 

kaks teadusliku uurimise laboratooriumi - aeroionisatsioo- 

ni ja elektroaerosoolide laboratoorium ning elektrolumi

nestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium. Kokku on osakonnas 

ligi 30 õppejõudu (professorid, dotsendid, vanemõpetajad ja 
assistendid) ja kolmveerandsada abiõppejõudu ning teadus

likku töötajat. Enamikul õppejõududest on teaduslik kraad 

ja soliidne õppe-teadusliku töö staaž. Peale selle võtavad 

ülikooli füüsikaosakonna õppetööst osa ka ENSV TA Füüsika 

ja Astronoomia Instituudi nimekad teadlased. KÕik see või

maldab ülikooli tulnud noortest ette valmistada suure tead» 

mistepagasiga spetsialiste, kes kiiresti leiavad koha rah

vamajanduses.

õppetöö osakonnas kestab viis aastat. Kahe esimese 

aasta jooksul õpitakse kõrgemat matemaatikat (see moodus

tab peaaegu kolmandiku esimesel ja teisel kursusel õpita

vate ainete mahust), füüsika üldkursust, tehnilist joones

tamist ja keeli ning ühiskonnateadusi. Kolmandal kursusel, 

mil matemaatiline vundament on juba omandatud, hakatakse 

õppima ka teoreetilist füüsikat, mille lõppeksam on neljan

dal kursusel. Kolmandal kursusel algab ka juba eriala oman

damine: üliõpilased jagunevad teoreetilisse ja pedagoogi

lisse harru ja koonduvad vastavate kateedrite juurde, sage

li aktiivselt osa võttes kateedri teaduslikust ja praktili

sest tööst.

Füüsikaosakonna üliõpilastel on võimalus astuda kontak

ti teiste erialade esindajatega ja spetsialiseeruda kahe 

teaduse piirimail. Juba praegu eksisteerib rida teaduse 

kombinatsioone, nagu keemia-füüsika, bioloogia-füüsika, 

õigusteadus-füüsika jt. Kogemused on näidanud, et füüsikaga 

piirnevate teadusalade jaoks spetsialistide ettevalmista

mist on ratsionaalsem alata "füüsikapoolsest otsast". Näi

teks töötavad paljud füüsikud koos meedikutega ühiste küsi



muste lahendamisel ja on saavutanud seejuures märkimis

väärseid tulemusi.

Järgnevalt tutvume füüsikaosakonna kateedrite ja la

boratooriumidega.
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ÜLDFÜÜSIKA KATEEDER

Üldfüüsika kateeder on füüsikaosakonna vanim ja ühtla

si üks suuremaid kateedreid ülikoolis. Üldfüüsika kateedri 

põhiülesandeks on valmistada ette füüsikaõpetajaid vabarii

gi koolidele. Peale selle õpetab kateeder üldfüüsikat mit

mete teiste erialade, nagu keemia, matemaatika, arstiteadu

se, bioloogia ja majandusteaduse üliõpilastele. Kateedri 

tööd juhatab dots. K.Kudu.

Füüsikaosakonna pedagoogilises harus kuluvad kaks esi

mest õppeaastat üldainete ja füüsika- ning matemaatikaalas

te põhikursuste omandamiseks. Selle aja jooksul õpitakse 

NLKP ajalugu, võõrkeeli, üldfüüsikat ja teoreetilist mehhaa

nikat, analüütilist geomeetriat, kõrgemat algebrat, mate

maatilist analüüsi, matemaatilist loogikat ja hulgateooriat, 

õppetöö toimub koos eksperimentaal-teoreetilise haru üliõpi

lastega ja võimaldab anda tugeva teoreetilise pagasi järg

nevate kursuste õppimiseks.

Kolmandast kursusest algab teoreetilise füüsika tsükkel, 

kus loetakse elektrodünaamikat, termodünaamikat ja statisti

lise füüsika ning kvantmehhaanika kursusi. Erikursustena 

loetakse astronoomiat, geofüüsikat ja tehnilist mehhaanikat.

Kõrvuti füüsikaalase teoreetilise ettevalmistusega pöö

ratakse suurt tähelepanu ka praktiliste oskuste omandamise

le. See algab juba esimese kursuse esimesel semestril, kus
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toimub üldmõõtmiste praktikum, mille eesmärgiks on tutvus

tada üliõpilastele füüsikaliste suuruste mõõtmise meetodeid 

ja kujundada esialgsed oskused eksperimendi planeerimiseks, 

et saada minimaalse piirveaga katsetulemusi. Edasi järgneb 

töö mehhaanika ja molekulaarfüüsika praktikumis, seejärel 

elektripraktikumis ning optikapraktikumis. Üldfüüsika kur

susesse kuuluv praktikumide tsükkel lõpeb tuumakiirguste 

mõõtmise praktikumiga, kus tutvutakse kiirguse ja aine vas

tastikuse mõjuga ning õpitakse tundma tuumakiirguste regist

reerimise meetodeid. Kogu see tsükkel hõlmab kolme õppeaas

ta jooksul 350 tundi. Tulevased füüsikaõpetajad tutvuvad 

kaasaegses füüsikateaduses kasutatava eksperimentaalse uuri

mismeetodiga ning õpivad käsitsema selleks kasutatavat apa

ratuuri.

Tulevaste füüsikaõpetajate ettevalmistuses on olulise 

tähtsusega elektro- ja raadiotehnika osa. Kolmandal kursu

sel on elektro- ja raadiotehnika põhikursustele koos vasta

vate praktikumidega eraldatud 170 tundi. Neljandal kursusel 

töötavad üliõpilased pooljuhtide praktikumis. Raadiotehni- 

liste õppevahenditega tutvutakse 8. semestril samanimelist 

erikursust kuulates. Praktilised oskused madalsagedusvõimen- 

dite supervastuvõtjate, televiisorite, magnetofonide ja koo

li raadiosõlme parandamiseks saadakse selle erikursuse juur

de kuuluvas praktikumis.

Nelja semestri jooksul tolmuvad õppetöökojas ja katse

tehnika laboratooriumis praktikumid füüsikaõpetajale vaja

like praktiliste oskuste omandamiseks* Siia kuuluvad klaa- 

sipuhumine, puidu- ja metallitöö, fotograafia, kinoaparaati- 

de käsitsemine, raadiomontaaz, kooli katseriistade konst

rueerimine ja valmistamine, koolikatsete demonstreerimine. 

Kõik üliõpilased omandavad õpingute käigus kinodemonstraa- 

tori kvalifikatsiooni. Fakultatiivselt õpetatakse autojuh

timist, kursuse edukalt sooritanud saavad amatöörautojuhi 

kutse.

Peale füüsika antakse tulevastele füüsikaõpetajatele 

veel küllalt ulatuslik ettevalmistus matemaatikas. See
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võimaldab neil vajaduse korral õpetada koolis ka matemaa

tikat*

Tõhusale erialasele teoreetilisele ja praktilisele baa

sile tugineb üliõpilaste pedagoogiline ettevalmistus. See 

algab juba teisel kursusel ja lõpeb 10. semestril diplomi

tööga või riigieksamite sooritamisega.

Et töö inimestega pole mõeldav psühholoogia aluste tund

miseta, algabki üliõpilaste pedagoogiline ettevalmistus üld- 

ja pedagoogilise psühholoogia kursustega, millega kaasnevad 

praktilised tööd psühholoogialaboratooriumis. Viiendal se

mestril kuulavad üliõpilased pedagoogikakursust, millele 

järgneb kuuendal semestril praktika pioneerilaagris. Selle

ga on loodud teoreetiline alus füüsika ja matemaatika õpe

tamise metoodika kursustele, mida üliõpilased kuulavad 7. 

ja 3. semestril. Tutvutakse füüsika ja matemaatika koollkur- 

suste sisu ja struktuuriga, käsitletakse psühholoogia- ja 

pedagoogikakursustes analüüsitud küsimuste konkreetse raken

damise võimalusi füüsika ja matemaatika õpetamisel koolis. 

Erilist tähelepanu pööratakse nende teemade õpetamise küsi

mustele, mida üliõpilased hakkavad õpetama 9« semestril toi

muva pedagoogilise praktika ajal. Paralleelselt loengukur

suste kuulamisega töötavad üliõpilased katsetehnika prakti

kumis, semlnaritundides aga valmistutakse esimeste iseseis

vate tundide andmiseks koolis, töötatakse läbi ülesannete 

lahendamise metoodika ning harjutatakse katsete demonstree

rimist koos nende illustreerimisega tahvlijooniste abil.

Viiendal kursusel on terve 9» semester pühendatud peda

googilisele praktikale, mis toimub kolmes etapis. Esimesel 

etapil aimavad üliõpilased matemaatikatunde Tartu linna koo

lide keskastme klassides. Teisel etapil töötatakse füüsika

õpetajana ühes kesk- ja ühes vanema astme klassis, kolman

dal etapil vabariigi paremates keskkoolides suurte kogemus

tega ja eesrindlike füüsika- ja matemaatikaõpetajate juhen

damisel. Kolmandal etapil õpetatakse matemaatikat ühes kesk

astme klassis, füüsikat ühes kesk- ja ühes vanema astme 

klassis ja täidetakse ka kõiki klassijuhataja tööga seotud
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ülesandeid.

Viimasel, s.o. kümnendal semestril kuulatakse erikur

sust füüsika õpetamise metoodikast, toimuvad eriseminarid 

teemal: "Kaasaegne füüsika, tema olemus ja sotsiaalne tä

hendus” ja "Kaasaegseid probleeme koolimatemaatikas".

Tähtis osa üliõpilaste erialases ettevalmistuses on 

kursuse- ja diplomitöödel. Mingi probleemi uurimine algab 

esimeses kursusetöös, mis valmib ja mida kaitstakse 5* se

mestril. Sageli pöörduvad üliõpilased sama teema juurde ta

gasi ka teises kursusetöös, mille tegemisel kasvab üliõpi

lase iseseisvus ja initsiatiiv, suureneb uurimusliku elemen

di osa. Teema uurimine lõpeb diplomitöö koostamisega, mille 

jaoks kogutakse eksperimentaalset materjali pedagoogilise 

praktika käigus, tutvutakse pedagoogikateaduses kasutatava

te kaasaegsete uurimismeetoditega ja saadakse praktilisi 

kogemusi iseseisvaks metoodikaalaseks uurimistööks.

Tugev erialane ja pedagoogiline ettevalmistus lubab an

da lõpetajatele kvalifikatsiooni füüsik-füüsikaõpetaja. Na

gu ülalöeldust selgub, omandavad füüsikaosakonna pedagoogi

lise haru üliõpilased küllaldase ettevalmistuse ka matemaa

tika, astronoomia, elektro- ja raadiotehnika õpetamiseks.

Õppetöö üldfüüsika kateedris toimub põhiliselt loengu

tena, harjutustundidena ja laboratoorsete töödena. Loengu

tel kasutatakse palju demonstratsioone. Demonstratsiooniva- 

hendite kogu on kateedril suur. Kogule pandi alus juba möö

dunud sajandil ja seda täiendatakse pidevalt. Praegu on või

malik demonstreerida loengutel üle tuhande katse. Labora

toorse töö oskusi ja kogemusi füüsikaliste eksperimentide 

läbiviimiseks saavad üliõpilased praktikumis. Praktikumid 

on organiseeritud füüsika põhikursuse traditsiooniliste lõi

kude järgi: mehhaanika-, soojus- ja molekulaarfüüsika, 

elektri- ja optikapraktikum. Visa töö tulemusena on labora

tooriumide sisustus ajakohasemaks muutunud ja seda uuenda

takse pidevalt. Mitmete praktikumitööde ülesseadmisel on 

ka üliõpilased ise tõhusalt kaasa aidanud.

Füüsikaõpetajate pedagoogilise ettevalmistuse oest hoc-
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litsevad põhiliselt dotsendid G.Karu ja P.Prüller.

Kateedri peamisteks teadusliku töö suundadeks on aero- 

ionisatsioon ja elektroaerosoolid, gaaslahendus, kõrgema 

kooli pedagoogika ja atmosfäärifüüsika*

Aeroionisatsioonialaste uurimustega Tartus tegi algust 

dots. A.Mitt juba eime Suurt Isamaasõda, kuid nende uuri

muste põhiliseks organiseerijaks sai dots. J.Reinet, kes 

konstrueeris vajaliku mõõtmisaparatuuri ja koos assist. 

H.Marraniga viis 1951.a. läbi aastaringseid mõõtmisi, mille 

põhjal hiljem kaitses füüsika-matemaatikakandidaadi väite

kirja. Aeroionisatsiooni- ja elektroaerosoolidealane uuri

mine laienes ja süvenes pidevalt ning põhjustas vastava tea

dusliku laboratooriumi asutamise (lähemalt allpool).

Gaaslahenduse uurimisele pani aluse dots. K.Kudu 60-ndate 

aastate algul. Sellel suunal on ühist ka aeroionisatsiooni

ga, kuna tegeldakse elektrinähtuste uurimisega gaasis. Kuid 

gaaslahenduse puhul on tegemist suhteliselt suurte laengute 

kontsentratsioonidega, aine plasmaolekuga, tugevamate voo

ludega ja tugevate valgusnähtustega. Praegu on gaaslahendu

se uurimiseks rikkalikult sisustatud laboratoorium, mis on 

igati võrreldav iseseisva eelarvega laboratooriumidega.

Dots. K.Kudu ja assist. V.Veimer on osa võtnud välismaal 

korraldatud rahvusvahelistest gaaslahenduse konverentsidest.

Dots. V.Ruttas tegeleb kõrgema kooli pedagoogika uuri

misega ja on kaasa tõmmanud ka teisi kateedri liikmeid ning 

üliõpilasi. See suund on väga vajalik ja pakub uurimistööks 

palju võimalusi.

Geofüüsika alal valmistatakse igal aastal individuaal

programmi alusel ette kaks kuni neli üliõpilast vastavatel 

erialadel töötamiseks (atmosfäärifüüsika, merefüüsika). 

õppetöö põhiraskust kannab dots. H.Mürk, kelle aktinomeet- 

riaalaste tööde (päikesekiirguse levik atmosfääris) tulemu

sed on esitatud ka atmosfäärifüüsika ja aktinomeetria õpi

kutes. Hea õppebaas on Füüsika ja Astronoomia Instituudi 

atmosfäärifüüsika sektor Toraveres.
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Dots. O.Seemani ja tema õpilaste tööd elektronoptika 

teooria valdkonnas on leidnud ülemaailmse tunnustuse, nei

le on viidatud mitmetes monograafiates nii kodu- kui ka 

välismaal (ka füüsika entsüklopeedilises sõnastikus).

Üksikuid üliõpilasi valmistatakse individuaalprogram

mide alusel ette mitmesugustel erialadel, nagu näiteks 

biofüüsika, biometeoroloogia.

Aeroionisatslooni ja elektroaerosoolide laboratooriumi

organiseerijaks 1964.a. oli dots. J.Reinet (praegu Rahvus

vahelise Biometeoroloogia Ühingu liige), kes on laboratoo- * 

riumi juhatajaks praeguse ajani. Laboratooriumi tegelikuks 

asutamisaastaks võiks lugeda umbes aastat 1956, mil ülikoo

li peahoone füüsikatiiva esimesel korrusel eraldati üks 

ruum, kus üliõpilased dots. J.Reinõti innustusel tegid tut

vust aeroioonide ja elektroaerosoolidega seotud probleemi

dega. Näiteks konstrueeris tolleaegne üliõpilane O.Saks 

(praegune eksperimentaalfüüsika kateedri vanemõpetaja ja 

elektromeetria laboratooriumi juhataja) automaatselt töötava 

seadeldise dots. J.Reineti konstrueeritud loenduri juurde 

aeroioonide mõõtmiseks etteantava programmi järgi. Hiljem 

täiustati aparatuuri ning dots. P.Prüller hakkas sellega 

pikaajalisi (1960. - 1963»a.) ulatuslikke atmosfääriioni- 

satslooni-alaseid mõõtmisi läbi viima.

Aeroioonidest ja elektroaerosoolide osakestest on tin

gitud atmosfääris esinevad elektrinähtused: elektrijuhti- 

vus, äike jne. Dots. P.Prüller ei uurinud õhuionisatsiooni 

mitte ainult loodusteaduse seisukohast lähtudes, vaid pöö

ras suurt tähelepanu ka arstiteaduslikele küsimustele seo

ses aeroioonide ja elektroaerosoolide toimega elavatele 

organismidele. On täheldatud, et elusorganismid pole üks

kõiksed õhu ionlsatsioonioleku suhtes. See on stimuleeri

nud arvukate uurimistööde tegemist. Tartu Riiklikus Üli

koolis on paljud arstiteadlased (prof. E.Siirde, prof. 

E*Raudam jt.) läbi viinud aeroionisatslooni- ja elektro- 

aerosoolide-alaseid uurimusi meditsiinis koostöös kirjel-
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datava laboratooriumi töötajatega.

Aeroioonide mõõtmisega saab küllalt täpselt aurida at

mosfääri saastatust ülipeente, ultramikroskoobis nähtama

tute osakeste poolt.

Peaaegu igasugune uurimistöö aeroioonide ja elektro- 

aerosoolide alal on võimatu, kui puuduvad loendurid-spekt- 

romeetrid laengutiheduse ja osakeste laengu ning massi 

mõõtmiseks. Tuletame meelde, et aeroioonid on nii väikesed, 

et nad (välja arvatud kõige suuremad) on isegi mikroskoo

biga vaatlemisel nähtamatud. Et neist mingit informatsioo

ni saada, on ainus tee ära kasutada nende elektrilaengut, 

kogudes viimast loenduri või spektromeetri vastavatele me

talsetele katetele ning mõõtes kogutud laengut tundliku 

elektromeetriga.

Aeroioonide mõõteriistade - aeroioonide loendurite 

täiustamine on laboratooriumis üks tähtsamaid küsimusi. 

Laboratooriumi kõige väljapaistvam töö, mille autoriks on 

dots. H.Tammet, käsitleb aeroioonide mõõtmismeetodi täius

tamist. See töö avaldati eraldi raamatuna, monograafiana, 

ning inglise keelde tõlgituna anti 1970.a. välja ka Amee

rika ühendriikides. Dots. H.Tammet alustas sihikindla uuri

mistööga sel alal juba kolmanda kursuse üliõpilasena. Mai

nitud töö jätkuna kaitses kandidaadidissertatsiooni v.-õp.

J.Salm.

Laboratooriumi nimetuse teine pool - elektroaerosoolid - 

ei lisa palju uut aeroioonide mõistele. Elektroaerosooliks 

nimetame tavaliselt suuremaid õhus hõljuvaid (enamasti ve

delas olekus) osakesi, mis on mingi seadme (pihusti vms.) 

abil tekitatud ja millele on antud võimalikult suur soo- 

vikohase märgiga elektrilaeng. On jõutud järeldusele, et 

elektrilaengul (tavaliselt negatiivsel) on soodne toime 

pihustatud ravimite sissehingamisel. Samuti soodustab 

elektrilaeng pihustatud desinfitseerivate ainete ühtlast 

hajumist ruumis, ühtlast värviga katmist elektrivärvimisel 

jne. Viimasel ajal on kõige rohkem nende probleemidega te

gelnud v.-op. E.Tamm ja van. tead. töötaja L.Visnapuu.
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Väga palju tähelepanu pööratakse laboratooriumi uuri

mistööga seoses rahvamajanduses tähtsate tehniliste küsi

muste lahendamisele. Leiutiste alusel antud autoritunnis- 

tuste arvu poolest (mõnikümmend autoritunnistust) on see 

laboratoorium ülikoolis esikohal. 1955*a. peale eksponee
ritakse igal aastal mõni uus unikaalne laboratooriumis 

konstrueeritud aparaat Üleliidulisel Rahvamajanduse Saa

vutuste Näitusel. Nende eksponaatide väljatöötamise eest 

on laboratooriumi töötajaile antad kümmekond medalit ja 

isegi kaks diplomit, mis on selle näituse kõrgeim autasu* 

Teadusliku uurimistööna majanduslepingute korras valmis

tatakse teistele asutustele (NSV Liidu Teaduste Akadeemia 

instituutidele, riiklikele organisatsioonidele jt.) apa

ratuuri (peamiselt aeroioonlde ja elektroaerosoolide loen

durid) umbes 0,1 milj. rubla eest aastas.

196?»a. märgiti nimetatud laboratooriumi töötajate 

saavutused ära Nõukogude Eesti preemiaga teaduse ja teh

nika alal*

Laboratooriumi temaatika alal töötab igal aastal mitu 

üliõpilast, tehes kursuse-, diplomi- või võistlustöid, 

sooritades eripraktikumi, võttes osa lepinguliste uurimis

tööde täitmisest või lihtsalt tegeldes teadusliku tööga 

Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) raames.
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EKSPERIMENTAALFÜÜSIKA KATEEDER

Tänapäeva füüsika on mitmeharuline teadus, millel on 

rohkesti kokkupuuteid teiste teadustega, eriti tehnikaga. 

Viimasele on füüsika teaduslik baas: kes tunneb hästi 

füüsikat, ei jää kunagi hätta ka tehnikas ja tootmises* 

Ülikooli eksperimentaalfüüsika kateeder loodi üle kümne 

aasta tagasi, et tugevdada noorte ettevalmistamist tööks 

tehastes ja teaduslikes uurimisasutustes ja et parandada 

kõigi füüsikaosakonna lõpetajate ettevalmistatust ekspe

rimentaalses töös.

Eksperimentaalfüüsikaga tegeldi ülikoolis juba ammu, 

alates ülikooli taasavamisest 1302. aastal. Kaasaegse eks

perimentaalfüüsika aluste rajajaks ülikoolis oli aga 19 5 1* 
aastal ülikooli rektorina tööle asunud F.Klement, praegu

ne ENSV TA akadeemik, NSVL sotsialistliku töö kangelane. 

Tema initsiatiivil organiseeriti eksperimentaalfüüsika ka

teeder ja pandi alus kateedri teadusliku töö suunale. Ka

teedri esimeseks juhatajaks (1958 - 1960) oli praegune 

ENSV TA asepresident, 1965*a. Nõukogude Eesti preemia lau

reaat professor K.Rebane.

Kateeder alustas oma tööd tagasihoidlikult, kuid kind

la perspektiiviga. Loodi sidemed vabariigi tööstusettevõ- 

tetega ja NSV Liidu mitmesuguste teaduslike asutustega. 

Eriti tihedaks kujunesid sidemed ENSV TA Füüsika ja Ast-
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ronoomia Instituudiga, kuhu 1960.a. siirdus tööle kateed

rijuhataja K.Rebane. Tema sidemed kateedriga on aga tä

nini säilinud. Edasi arenes kateeder dots. K.-S. Rebase 

(Nõukogude Eesti preemia laureaat 1958.a.) juhtimisel. 

Aastatel 1960 - 1970 on kateedri õppejõudude arv kasvanud 

üle kahe, kandidaadikraadi kaitsnud õppejõudude arv aga 

üle kümne korra. Kateedri juures töötab vilunud insenere 

ja abiõppepersonal, kes kindlustavad õppetöö häireteta 

käigu ja eduka teadusliku töö. Kateedri juures töötab ka 

arvukas elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoo

riumi kollektiiv, kes meeleldi abistab üliõpilasi nende 

esimeste teadusiik-tehniliste katsetuste juures. Enamik 

kateedri õppejõude on kogenud $a võimekad pedagoogid.

Eksperimentaalfüüsikutena on ülikooli lõpetanud juba 

ligi paarsada noort, kellest paljud töötavad praegu vas

tutavatel kohtadel nii meie vabariigis kui ka väljaspool.

Eksperimentaalfüüsika kateedri juures saab etteval

mistuse enamik eksperimentaal-teoreetilise haru üliõpila

si. Teoreetikuid valmistatakse ülikoolis ette ainult ük

sikuid ja neilgi tuleb töötada eksperimentaalfüüsika ka

teedri õppelaboratooriumides, sest küllalt suur osa üli

kooli lõpetanud teoreetikutest jätkab oma tööd pärast üli

kooli lõpetamist eksperimentaatoritena. Kateeder tegeleb 

ka pedagoogilise haru üliõpilaste õpetamisega (praktiku

mid, erikursused).

Füüsikaosakonnas toimub põhiline spetsialiseerumine 

tahke keha füüsika valdkonnas. See teadusharu on väga 

otstarbekas vabariigi noortele sellepärast, et ta on kül

lalt lai, piirneb väga mitmete füüsika eriprobleemidega 

ja selle ala omandanud noorel on soovi korral hiljem 

võimalik rakenduda tööle eksperimentaalfüüsika paljudel 

aladel. Pearõhk asetatakse kateedri töös elektroonikale 

ja raadiotehnika alustele kui tänapäeva eksperimentaal

füüsika ja tehnika põhimeetoditele. Siia kuuluvad ka 

pooljuhtide elektroonika ja mikroelektroonika. Elektroo

nika kõrval peab kateeder silmas ka optikat kui perspek
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tiivset suunda füüsikas ja tehnikas* Optika meetodid 

leiavad viimasel ajal üha rohkem kasutamist väga mitme

sugustes teaduslikes uurimustes ning tehnikas. Toimub oma

pärane elektroonika ja optika meetodite põimumine (opto- 

elektroonika, kvantelektroonika). Kateeder hoolitseb, et 

üliõpilased saaksid stuudiumi jooksul ülevaate mõlemast 

suunast. Sügavam spetsialiseerumine toimub aga kahes suu

nas: elektroonika ja optika. Nende suundade tundmine või

maldab ülikoolidiplomi saanud noortel edukalt tegutseda 

nii teadusliku uurimise instituutides (mitte ainult füü- 

sikaalastes) kui ka osa võtta aparaadiehitusettevõtete 

tootmisprotsessidest, eriti uue tehnika osakondades.

Füüsikaosakonna üliõpilaste kogu viieaastane töö jao

tub üldainete, matemaatiliste ainete ja füüsikaalaste ai

nete omandamise vahel. Üldainete hulka kuuluvad keeled, 

ühiskonnateadused jms. Neid õpitakse kogu viie aasta jook

sul. Matemaatika osatähtsus on suur esimestel kursustel. 

Teadmised matemaatilistes ainetes võimaldavad üliõpilas

tel vabalt orienteeruda tänapäeva füüsikas ja nad omanda

vad oskuse kasutada matemaatilisi meetodeid, sealjuures 

õpivad töötama moodsate elektronarvutitega* Suurema osa 

ajast pühendavad füüsikaosakonna üliõpilased füüsikaalas

te oskuste omandamisele. Alustatakse füüsika üldkursusest, 

mis kestab kuni neljanda õppeaastani, töö jätkub teoree

tilise füüsika kursustega (II - IV õppeaasta) ja lõpeb 

erikursustega. Väga palju on ette nähtud aega õppelabora- 

tooriumides töötamiseks.

Nii optika kui elektroonika haru üliõpilased saavad 

erialase ettevalmistuse eksperimentaalfüüsika kateedris 

(kümme erikursust). Erikursused sisaldavad uusimaid tead

misi ja põhifakte pooljuhtide füüsikast, mikroelektrooni

kast, tahke keha füüsikast, kvantelektroonikast (laserid, 

maserid), nõrkade voolude mõõtmisest, rakendusoptikast, 

optika riistadest ja meetoditest, sealhulgas ka holograa- 

fiast, õhukeste kilede füüsikast, madalate temperatuuride 

füüsikast, luminestsentsist jms. Valikuliselt on võimalik
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kuulata veel teisigi kursusi. Loenguid peavad ülikooli ja 

ENSV TA tuntud spetsialistid. Vanema kursuse üliõpilastel 

avaneb võimalus kuulata ka üleliiduliselt tuntud spetsia

liste, kes meeleldi tulevad meie kutsel Tartu ülikooli 

loenguid pidama. Praktiliste oskuste tõhustamiseks on ette 

nähtud 700 tundi tööd erilaboratooriumides (röntgenstruk- 

tuur, radioaktiivsus ja tuumafüüsika, optika ja spektros- 

koopia, vaakumtehnika, elektroonika, pooljuhtide ja tahke 

keha füüsika, nõrkvoolutehnika).

Õppeprotsessis tutvuvad ja õpivad üliõpilased kasuta

ma väga mitmekesist koige moodsamat kodumaist ja välis

maist mõõte- ja uurimisaparatuuri, kaasa arvatud elektron- 

mikroskoop, laserid, EFR spektromeetrid jms. Viimasel õp

peaastal viibivad üliõpilased 21 nädalat praktikal mitme

sugustes ettevõtetes. Tavakohaselt on hakkajamad üliõpi

lased selle praktika ajal pandud ettevõtetes inseneride 

kohale küllaltki hea palgaga.

üliõpilaste töö krooniks on diplomitöö. Diplomitööks 

vajalikku eksperimentaalset materjali hakkavad üliõpilased 

koguma juba neljandal kursusel. Enamikul kujuneb see väär

tuslikuks uurimuseks, mille käigus valmib kas mõni uus 

elektroonikaaparaat või arvestatav teoreetilist laadi tea

duslik töö.

Enamik üliõpilasi võtab osa kateedri ja kateedri juu

res oleva probleemlaboratooriumi teaduslikust tööst, tih

ti ka ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi sektorite 

teaduslikust tööst või uue tehnika väljatöötamisest ja 

juurutamisest vabariigi tööstusettevotetes. Füüsika ja 

Astronoomia Instituudis on tähtsamaid alasid, kus meie 

üliõpilased jõudu proovivad, ioonsete kristallide füüsika. 

Neid kristalle võib kasutada ka tuumakiirguse detektori

tena. Uurimistöö toimub professor TŠ.Lustsiku juhtimisel. 

Samas instituudis saavad üliõpilased jõudu proovida ka 

akadeemik K.Rebase juhtimisel töötavas kollektiivis, kes 

uurib kristallide spektraalseid omadusi ülimadalatel tem

peratuuridel. Moodsate pooljuhtide uurimise ja pooljuht-
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seadmete valmistamise meetoditega saavad meie üliõpilased 

tutvuda reas Tallinna ettevõtetes ja instituutides, samu

ti lca Füüsika ja Astronoomia Instituudi pooljuhtide sekto

ris.

Eksperimentaalfüüsika kateedri juures olevas elektro

luminestsentsi ja pooljuhtide laboratooriumis (juhataja 

A.Tammik, teaduslik juhendaja dots. K.-S.Rebane) tegeldak

se peamiselt MIS (Metall-Insulator-Semiconductor)-tüüpi 

struktuuride uurimise ja valmistamisega. Selle mikroelekt

roonika valdkonda kuuluva probleemi juures on mitmesuguseid 

eriküsimusi. Meie poolt uuritavaks MIS-süsteemiks on elekt- 

roluminestseeruv kondensaator (ELK). See on niisugune kon

densaator, mille dielektrikisolaator helendub, kui konden

saator lülitada vahelduwooluahelasse. Niisuguseid konden

saatoreid kasutatakse praegu väga laialt informatsiooni 

kodeerimisel ja signalisatsioonis. Шпат kui pool kogu maa

ilma kosmoseaparaatidelt saadavast informatsioonist ko

deeritakse KIiK-de abil,

MIS-struktuuride üksikud komponendid valmistatakse 

õhukeste kiledena vaakumaurustamise meetodil. Laboratoo

riumis on palju seadmeid niisuguste struktuuride valmis

tamiseks. Valmistatud kilede tekkimist ja struktuuri uuri

takse elektronmikroskoobiga (v.-ins. I.Tigane). Palju vaa- 

kumseadmeid on laboratooriumi töötajate poolt ehitatud, 

nende seadmete (sealhulgas ka mass-spektromeetrid) val

mistamisest on võtnud osa ka üliõpilased. Laboratooriumis 

valmistatud elektroluminestseeruvate kondensaatorite opti

lisi ja elektrilisi omadusi uurivad dots. K.-S.Rebane, 

A.Tammik, v.-Õp. V.Vassiltšenko ja v.-ins. E.Talviste. La

boratoorium teeb koostööd mitmete NSV Liidu uurimisinsti

tuutidega, kes meie saavutusi kõrgelt hindavad. Elektro

luminestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium on omal alal 

kujunenud üheks juhtivamaks asutuseks NSV Liidus.. Suur 

hulk praktilisi uurimistöid nii laboratooriumis kui ka 

kateedris tehakse majanduslepingute alusel, millest võtab 

osa arvukalt üliõpilasi. Peale pooljuhtide ja elektrolu-
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miriest sent si laboratooriumi on kateedri juures veel väik

semaid õppe- ja uurimislaboratooriume, kus uuritakse tah

ke keha füüsika mitmesuguseid küsimusi.

Mehhaanokeenia laboratooriumis (juhatavad dotsendid 

L.Uibo ja A.Pae) õpitakse tundma tugeva mehhaanilise mõju 

toimet tahkele ainele. Põhiliseks tahke keha mehhaanili

se mõjustamise meetodiks on aine purustamine spetsiaalses 

veskis - desintegraatoris. Uuritakse mitmesuguseid aineid, 

eriti aga ehitusmaterjalide tööstuses kasutatavaid. Labo

ratooriumi töö vastu tuntakse elavat huvi tootmises, te

ma tööst võtab osa teadlasi ka väljastpoolt ülikooli ja 

tal on head sidemed Saksa Demokraatliku Vabariigi teadlas

tega. Paljud laboratooriumis uuritavad probleemid lahenda

takse koos keemikutega. Selles laboratooriumis on perspek

tiivne töötada üliõpilastel, kes tunnevad huvi nii füüsika 

kui keemia vastu ja kellel on kutsumus uurimusteks vahe

tult praktika jaoks.

Slektromeetria laboratooriumis, mida juhib v.-õp.

O.Saks (Nõukogude Eesti preemia laureaat 1967.a.), uuritak

se ülinõrkade voolude ja väikeste elektrilaengute mõõtmi

se saladusi ning konstrueeritakse seadmeid, mis võimalda

vad selliseid mõõtmisi teha. Laboratooriumi kollektiiv 

töötab majanduslepingute alusel. Laboratoorium on sisusta

tud moodsaimate elektrimõõteseadmetega ja kontrollapara

tuuriga ning seal valmistatavad elektromeetrid on parimad 

NSV Liidus ja konkureerivad edukalt parimate välismaiste 

sama tüüpi aparaatidega. Selle laboratooriumi tööst osa

võtvad üliõpilased omandavad väga kõrge füüsik-elektrooni- 

ku kvalifikatsiooni. Laboratooriumil on laialdased sidemed 

NSV Liidu mitmesuguste ettevõtetega.

Вaadiospektroskoopia laboratoorium (dotsendid Ü.Hald- 

re ja L.Pung ning füüsika-matemaatikakandidaat A.Ots) on 

intensiivselt arenenud just viimaste aastate kestel. Seal 

rakendatakse tahke keha omaduste ja mikrostruktuuri uuri

miseks üht kaasaja kõige moodsamat ja tundlikumat meeto
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dit - üllkorgsagedusliku raadiokiirguse neeldumist tahke 

keha elektronsüsteemis. Laboratooriumi tööde ja seal väl

jatöötatud meetodite vastu tunnevad suurt huvi paljud lu- 

minestseeruvate kristallide uurijad. Laboratooriumi töö

tajad eesotsas dots. U.Haldrega on valmistanud kaks elekt- 

ronparamagnetilise resonantsi uurimise spektromeetrit. Sel

lest tööst on osa võtnud ka üliõpilasi, kellest on töö käi

gus kujunenud tugevad spetsialistid elektroonika ja kõrg- 

sagedustehnika valdkonnas. Uurimisi tehakse ka madalate 

temperatuuride juures, kaasa arvatud vedela heeliumi kee- 

mistemperatuur (1,8 - 4,0°K).

Struktuuriuurimise laboratooriumis (dots. A.Haav) sel

gitatakse peamiselt röntgenograafia ja elektronograafia 

meetodite abil tahke keha struktuuri probleeme, sealhulgas 

tahkete lahuste moodustumise seaduspärasusi. Laboratooriu

mis on aga võimalik uurida ka kristallvõre võnkumiste mõ

ju struktuurile ja teisi peeni efekte, mille vastu praegu 

kogu maailmas erakordselt suurt huvi tuntakse. Laboratoo

riumis on uurijate (nende hulgas ka üliõpilaste) käsutu

ses moodsaid aparaate, sealhulgas ka automaat - registreeriv 

röntgeniaparaat, samuti elektronmikroskoop ja elektrono

graaf. Viimases kasutatakse struktuuri uurimiseks röntge- 

nikiirte asemel elektronkiirte kimpu. Laboratooriumi tea

duslik töö on tihedalt seotud ENSV TA Füüsika ja Astronoo

mia Instituudi problemaatikaga.

Pooljuhtide füüsika ja luminestsentsi laboratooriumis

(dotsendid U.Nomm, K.-S.Rebane, füüsika-matemaatikakandi- 

daat I.Rammo) uuritakse peamiselt pooljuhtluminofooride 

elektrilisi ja optilisi omadusi. Huvi nende ainete vastu 

on erakordselt kasvanud, kuna neid kasutatakse laialda

selt nii elektroonikatööstuses kui ka optiliste ja pool- 

juhtmaterjalidena (laserid, fototundlikud elemendid, mä- 

luelemendid, dosimeetrid jne.). Laboratooriumis on eriti 

arenenud infrapunase kiirguse mõju uurimine nendele aine

tele. Selles valdkonnas on eksperimentaalfüüsika kateeder
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kujunenud tegelikult NSV Liidus juhtivaks keskuseks. Neil 

üliõpilastel, kes töötavad selles laboratooriumis, on 

võimalik tutvuda ka infrapunase kiirguse tehnikaga, mida 

praegu väga laialt kasutatakse mitmesugustes rahvamajan

duse ja teaduse harudes, sealhulgas ka kosmoseuurimise 

valdkonnas. Laboratooriumis tegeldakse ka luminestsentsi 

uurimiseks vajalike spektraalriistade väljatöötamisega, 

mida tehakse lepingulise tööna NSV Liidu mitmesugustele 

asutustele. Laboratooriumil on laialdased sidemed NSV Lii

du ja välismaa asutustega.

Spektroskoopia laboratooriumis (dots. L.Tuvikene) 

uuritakse Õhukeste kilede kasutamise võimalusi spektraal

riistade lahutusvõime parandamiseks. Laboratooriumis on 

võimalus uurida laserkiirguse mõju tahkele kehale, kombi-

natsioonhajumist jms.

Peale ülalnimetatud laboratooriumides tehtavate uuri

muste on kateedris veel üksikuid nende probleemidega mit

teseotud töid, nagu näiteks tehnilise küberneetika vald

konda kuuluvad küsimused.

Nagu ülaltoodust nähtub, pakub kateedri teaduslik töö 

avaraid võimalusi oma teadmiste süvendamiseks paljudes 

tähtsates tänapäeva füüsikateaduse eriharudes. Sealjuures 

on suured võimalused valikuks tehniliste ja teadusiik-teo- 

reetiliste suundade vahel sõltuvalt üliõpilase isiklikest 

kalduvustest.

Eksperimentaalfüüsika kateedri juures võib individuaal

plaani alusel õppides spetsialiseeruda ka mõnel teisel eri

alal, nagu näiteks biofüüsika. Indivlduaalplaan koostatak

se üliõpilasele harilikult alates kolmandast õppeaastast. 

Individuaalplaanid koostatakse üliõpilaste või nende asu

tuste initsiatiivil, kes vastavat spetsialisti soovivad.

Soodsad võimalused kitsamaks spetsialiseerumiseks on 

üliõpilastel ka pooleaastase praktika kestel ja diplomi

töö tegemise ajal (viimane õppeaasta). Selleks ajaks on 

meie osakonna üliõpilased juba harilikult vormistatud
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tööle vastavasse asutusse ja see asutus saab neile tööko

haks ka pärast ülikooli lõpetamist, kui noor spetsialist 

on praktika ning diplomitöö tegemise ajal jõudnud ette

võttes võita usalduse ja lugupidamise.

Peale ülalkirjeldatud teadusliku töö tegeldakse ka

teedris veel kõrgema kooli pedagoogikaga. Kateedri õppe

jõud töötavad välja vahendeid ja meetodeid õpetamise pa

randamiseks, täiustavad laboratooriume ja praktikume. 

Dots, A.Pae on mitme eestikeelse kõrgema kooli õpiku au

tor, Enamik kateedri õppejõude on kirjutanud originaal

seid praktikumide juhendeid või õpikuid, millest mõned on 

saanud tuntuks kogu NSV Liidus, Kateedri õppejõud on oma 

õppe-metoodilise töö kogemusi üldistanud arvukates ette

kannetes kõrgemate koolide vabarlikldevahelistel konve

rentsidel, Kateedri õppe-metoodilistest töödest loengu

konspektide ettevalmistamisel on osa võtnud mitmed nime

kad ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlased.

Voib julgelt öelda, et eksperimentaalfüüsika kateedri 

käsutuses on vajalik hulk kaasaegseid seadmeid ja neid 

kasutavad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid. Ei ole 

kahtlust, et noored, kes asuvad õppima selle kateedri 

juurde, saavad samuti kaasaegse väljaõppe ja hea tulevl- 

kutunnetuse, mis ei lase neid kui spetsialiste kunagi 

moraalselt vananeda.



TEOREETILISE FÜÜSIKA KATEEDER

Teoreetilise füüsika kateedri ülesandeks on füüsika 

teoreetiliste distsipliinide õpetamine kõigile üliõpilas

tele, kellel need õppeplaanis ette nähtud, eelkõige füü

sikaosakonna üliõpilastele. Kateedri astronoomid teosta

vad astronoomia-alast õppetööd nii füüsikaosakonnas kui 

ka teistes osakondades, kus seda vaja läheb. Peale selle 

loevad kateedri õppejõud füüsikaosakonna III kursuse üli

õpilastele aatomi- ja tuumafüüsikat, mis on üks osa üld

füüsika kursusest. Moned kateedri õppejõud võtavad osa ka 

üldfüüsika praktikumi juhendamisest ja dots. A.Koppel ju

hendab üliõpilaste pedagoogilist praktikat.

Teoreetilise ja matemaatilise füüsika alal toimub õp

petöö III - V kursusel. Teoreetilise füüsika põhikursus 

koosneb elektrodünaamikast (väljateooriast), termodünaa- 

mikast koos statistilise füüsikaga ja kvantmehhaanikast. 

Need õppeained ja ka matemaatilise füüsika meetodite kur

sus on kohustuslikud kõigile füüsikaosakonna üliõpilaste

le. Teoreetilise füüsika eriained on aga ette nähtud põhi

liselt ainult teoreetilise füüsika alal spetsialiseeruva

tele üliõpilastele. Eriaineteks on rühmateooria, üldrela- 

tiivsusteooria, kvantstatistika, üldistatud funktsioonide 

teooria, kvantelektrodünaamika, tuuma- ja elementaarosa

keste teooria, tahke keha teooria ja füüsika filosoofia 

ning metodoloogia.
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Astronoomia erialale ülikoolis eraldi üliõpilasi vas

tu ei võeta, sest kõrgema haridusega astronoome vajab 

Eesti NSV-s ainult ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Insti

tuut, kusjuures see vajadus on üsna väike. Seetõttu toi

mub astronoomide väljaõpetamine vajaduse korral indivi- 

duaal-õppeplaanide alusel. Iga individuaalplaan sisaldab 

eriaineid olenevalt valitud suunast, kusjuures sageli on 

osa eriaineid samad mis füüsikutel-teoreetikutel. Peamis

teks suundadeks astronoomide ettevalmistamisel on eksperi

mentaalne ja teoreetiline astrofüüsika, täheastronoomia 

ning kosmoloogia.

Spetsialiseerumine algab III kursusel. Samal ajal, 

mõnikord ka juba varem, kindlasti aga IV kursusel, alus

tavad teoreetilise haru üliõpilased individuaalset tööd 

(enamasti kursusetöö raames) kateedri õppejõudude või 

ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi teadlaste juhen

damisel. Astronoomiat õppivad üliõpilased töötavad astro

noomia observatooriumis TÕraveres, kus on olemas vajalik 

aparatuur (teleskoobid, nende abiseadmed, laboratoorsed 

vahendid vaatluste töötlemiseks jne.). Ka füüsikutel on 

võimalus töötada FAI laboratooriumides. Üliõpilaste töö 

on seotud juhendajate teadusliku tööga ja pole haruldased 

juhud, kus üliõpilane aitab tõhusalt kaasa ühe või teise 

probleemi uurimisel. V kursuse 1. poolaastal ettenähtud 

menetluspraktika on sageli varem alustatud töö loomuli

kuks jätkuks. Menetluspraktikal saadud materjal on oma

korda sobivaks lähteks diplomitöö kirjutamisel.

Suur osa nendest, kes on pärast sõda lõpetanud üli

kooli teoreetilise füüsika või astronoomia alal, töötab 

praegu teaduslikes uurimisasutustes, eelkõige ENSV TA 

Füüsika ja Astronoomia Instituudis. Paljud nendest on 

omandanud kas aspirantuuri kaudu või töö kõrval õppides 

kandidaadikraadi, mõned isegi doktorikraadi. Mitmed teo

reetikud jäid pärast lõpetamist ülikooli juurde; neid 

leidub kõigis füüsikaosakonna kateedrites ja isegi teis

tes teaduskondades. Moned on siirdunud tööle teistesse
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kõrgematesse õppeasutustesse õppejõududena (Tallinna Po

lütehnilisse Instituuti ja Tallinna Pedagoogilisse Insci- 

tuuti) või töötavad tööstusettevõtetes ja mujal*

Kateedri teaduslik töö on üsna mitmekesine. Töötatak

se järgmiste probleemide alal: üldrelatiivsusteooria, 

õhukeste optiliste kelmete teooria, elementaarosakeste 

teooria, tahke keha teooria, füüsika filosoofilised prob

leemid, Päikesesüsteemi väikekehad.

Üldrelatiivsusteooria alal töötab praegu kateedris ai

nult dots. A.Koppel. Veel hiljuti kuulus sellesse töörühma 

ka dots. I.Piir, kes aga siirdus tööle ENSV TA Füüsika ja 

Astronoomia Instituuti ja liitus sealse üldrelatiivsusteoo

ria töörühmaga, mille juhiks on akad. H.Keres. Ka A.Koppe- 

li töö on seotud FAI töörühma probleemistikuga. A.Koppeli 

peateema on Einsteini võrrandite täpsete lahendite uuri

mine. Tal õnnestus leida mitu uut täpset lahendit. H.Ke- 

rese poolt formuleeritud vastavuse printsiibi alusel püüab 

ta uusi lahendeid ka füüsikaliselt tõlgendada.

Õhukeste optiliste kelmete teooriat uurib pikemat ae

ga kateedrijuhataja prof. P.Kard. Põhiprobleemiks on ette

antud omadustega kelme süntees. Selle probleemi kallal 

töötavad ka dots. J.Lembra ja v.-õp. H.Iher. Varem töötas 

dots. J.Lembra elementaarosakeste kiirendite teooria alal 

(osakeste kimbu väljaviimise probleem fasotronist, osakes

te fokusseerimise probleem perioodiliste magnetväljadega 

kiirendites), kus talle kuuluvad märkimisväärsed tulemused. 

Optiliste kelmete sünteesimisel on suureks abiks P.Kardi 

poolt formuleeritud üldistatud optilise pööratavuse 

printsiip, millel on ka üldteoreetiline tähtsus.

Elementaarosakeste teooria alal töötab dots. kt.

R.Lias, kes uurib mesonite hajumist nukleonidel. See töö

lõik on lähedalt seotud Füüsika ja Astronoomia Instituudi 

elementaarosakeste töörühma tööga.

Tahke keha teooria alal töötab v.-op. V.Loorits, kes 

uurib kristallide spektrite struktuuri. Ka see töö on osa 

Füüsika ja Astronoomia Instituudi vastavast probleemist,
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mille juhendajaks on akad. K.Rebane.

Füüsika filosoofiliste probleemide valdkonnas töötatak

se teoreetilise füüsika kateedris peamiselt relatiivsus

teooriaga seotud filosoofilise problemaatika, aga ka kvant- 

mehhaanika interpreteerimise ja elementaarosakeste füüsika 

mõnede filosoofiliste probleemide alal.

Päikesesüsteemi väikekehasid uurivad kateedri astronoo

mid prof.kt. V.Riives ja dots.kt. M.Liigant. V.Riivese 

probleemiks on komeetide tuuma uurimine, lähtudes uutest 

fotomeetrilistest andmetest tuuma suuruse kohta ja gaasi

de eritumise intensiivsuse kohta tuumast. Tema poolt väl

jatöötatud fotograafilise fotomeetria meetodid on võimal

danud saada uusi huvitavaid andmeid komeetide, nende oma

päraste ja haruldaste taevakülaliste ehituse kohta. M.Lii

gant töötab Maa tehiskaaslaste fotograafiliste vaatluste 

alal (kaasa arvatud selleks vajaliku aparatuuri konstruee

rimine). Maa tehiskaaslaste vaatiusjaam, mille juhatajaks 

on M.Liigant, rajati Tartu Riikliku Ülikooli juurde 1957.a. 

NSVL TA initsiatiivil. Vaatluste eesmärgiks on koguda and

meid Maa tehiskaaslaste orbiitide määramiseks. Nende and

mete põhjal on võimalik uurida Maa atmosfääri ülakihtide 

ehitust, seal kulgevaid protsesse, aga samuti täpsustada 

Maa kuju ja massijaotust tema sisemuees.

Peale õppe- ja teadusliku töö tegelevad teoreetilise 

füüsika kateedri õppejõud ka õppe-metoodiliste küsimuste

ga. 1960. aastast alates on nende poolt avaldatud rotap- 

rindil üle kümne õpiku ja õppevahendi. Füüsika õpetamise 

metoodika alal töötab aktiivselt dots. A.Koppel. Ta on 

mitme konkreetse ettepaneku autor, mis on suunatud kesk

kooli füüsikakursuse moderniseerimisele. Oma seisukohtade 

toetamiseks korraldas ta sellekohaseid pedagoogilisi eks

perimente, tuues koolikursusse tänapäeva füüsika elemente 

(välja reaalsuse küsimus, relatiivsusteooria ja kvantteoo- 

ria põhimõisted jne.).
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Füüsikat on raske õppida - võib-olla raskem kui teisi 

teadusi. Ent neile, kelle õpingud kulgevad edukalt, pakub 

õppimine füüsikaosakonnas sisemist rahuldust, sest õpitak

se ju tundma väga üldisi loodusseadusi, millel baseerub 

kogu tänapäeva võimas tehnika. Samuti ei või unustada, et 

fundamentaalteaduste (aga nende hulka kuulub ka füüsika) 

-alased uurimused moodustavad tähelepanuväärse osa rahva 

kultuurilisest palgest. Tänapäeval ei ole mõeldav kõrge 

kultuuriga rahvas ilma omapoolse panuseta kaasaegsesse füü

sikasse.

Füüsikaosakonnas õppivate noorte kohta peab ütlema, 

et nad on ülikooli aktiivsemaid ja teovõimsamaid noori: 

võtavad edukalt osa ülikooli komsomoliorganisatsiooni tööst 

ja juhtimisest, töötavad linnanõukogu saadikutena ja löövad 

kaasa üliõpilaste ehitusmaleva juhtimisel. Selliste aktiiv

sete noorte tööpõld on pärast ülikooli lõpetamist lai: 

neil on võimalik töötada tehastes, teaduslikes uurimisasu

tustes Tartus, Tallinnas või isegi kaugel põhjas Koola 

poolsaarel, keskkoolides ja kõrgemates koolides.

Eespool öeldu illustreerimiseks märgime, et füüsika

osakonna kasvandik, füüsika-matemaatikakandidaat A.Furga 

on valitud vabariigi komsomoliorganisatsiooni juhiks.

Füüsikaosakond on oma praegustest ruumidest välja kas

vanud. Seda arvestades peetakse füüsikahoone ehitamist 

ülikooli tähtsaimaks ehitusülesandeks 9* viisaastakul ning 

vastavalt vabariigi valitsuse otsusele alustati ehitustöö

dega 19 71. aastal.
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