Pilvede vaatlemine, kirjeldamine ja määramine

Õpilased hakkavad õppima pilvetüüpe ja nende nimesid

Pilvisuse hindamise simulatsioon
Õpilased harjutavad, kuidas määrata seda, milline osa taevast
on pilvedega kaetud

Instrumentide kapi uurimine
Rühmades töötades uurivad õpilased, kuidas võivad
instrumentide kapi asukoht ning selle omadused mõõtmisi
mõjutada

Termomeetri ehitamine
Õpilased konstrueerivad lihtsaid termomeetreid, et mõista,
kuidas ja mis põhimõttel vedeliktermomeetrid töötavad

Maa, õhk ja vesi
See praktiline ülesanne näitab õpilastele maa ja vee erinevaid
jahtumis- ja soojenemiskiirusi, mis on ilmastiku muutumisel
väga olulised

Pilvevaatlus

Õpilased vaatlevad pilvi ja ilmastikku, et hakata aru saama
nende vahelistest seostest
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Pilvede vaatlemine,
kirjeldamine ja määramine
Eesmärk

Põhimõisted ja -oskused

Et õpilased saaksid pilvi vaadelda,
kirjeldage neid tavaliste sõnadega ning
võrrelge neid kirjeldusi ametlike
pilvenimetustega

Mõisted
Pilvi identifitseeritakse nende kuju,
kõrguse ja neist sadavate
sademete järgi
Oskused
Pilvede vaatlemine ja kirjeldamine.
Kümne peamise pilvetüübi
määramine
Pilvede kõrguse hindamine
Pilveandmete registreerimine ja
pilvede klassifitseerimine GLOBE'i
teadusmärkmikus

Lühiülevaade
Õpilased vaatlevad ja visandavad pilvi
ning kirjeldavad nende erinevaid vorme.
Algul on nende kirjeldused isiklikumat
laadi, siis liigutakse edasi teaduslikuma
sõnavara omandamisele. Õpilased viivad
oma kirjeldused vastavusse GLOBE
standardklassifikatsiooniga, kus kasutatakse kümmet pilvetüüpi. Iga õpilane
loob isikliku pilvemärkmiku, mida
kasutab paralleelselt GLOBE'i pilvekaardiga.

Materjalid ja tööriistad
GLOBE'i pilvekaart
Pilvetüübi määramise töölehed
GLOBE'i teadusmärkmikud
Teatmeteosed pilvede kujutistega
Fotoaparaat või videokaamera
pilvede pildistamiseks või
filmimiseks (vabal valikul)

Aeg
Kaks õppetundi. Võib korrata päevadel,
mil taevas on erinevad pilved.

Õpilaste tase

Ettevalmistus

Kõigile tasemetele

Muretsege teatmeteoseid pilvede
kohta ja märkige ära vajalikud
leheküljed

Taust
Täpse ilmaennustamise aluseks on
hoolikad ja järjekindlalt läbiviidud vaatlused. Inimsilm on üks parimatest (ja
odavamatest) ilmavaatlusinstrumentidest.
Suur osa meie teadmistest ilma kohta
pärineb tuhandete aastate jooksul kogetud
otsestest vaatlusandmetest. Kuigi pilvede
identifitseerimine pakub huvi ka omaette
teemana, aitab pilvede regulaarne vaatlemine ja teatud pilvetüüpide seostamine
ilmaga sääraseid seoseid õpilastele paremini selgitada. Pilvetüüpide äratundmine
võimaldab teha lühiajalisi ilmaprognoose.
GLOBE™ 1996

Siinkohal ei hakka me neid seoseid kirjeldama, kuid on olemas rohkesti meteoroloogilist kirjandust, mille tundmine
võimaldab õpilastel neid seoseid ise leida.
Paluge kohalik meteoroloog oma koolitundi
õpilastega vestlema ja Te võite olla kindel,
et õpilastes tekib huvi pilvetüüpide ja ilma
omavaheliste seoste vastu.
Töö käigus tuleb õpilastel paluda pilvi
hoolega vaadelda, nad paberile visandada
ning neid oma sõnadega kirjeldada veel
enne kui nad peavad kasutama pilvede
ametlikke nimetusi. Sellist lähenemist
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tuleb kasutada korduvalt eri aegadel, kui
on võimalik jälgida erinevaid pilvetüüpe.
Tuleb püüda kasutada võimalusi, kui taevalaotuses on näha mõnd seni kirjeldamata
pilvetüüpi. Aja jooksul saavad pilvede
tüübid õpilastele üha tuttavamaks. Ning
kui Teil alati pole võimalik õpilasi loodusesse pilvi vaatlema viia, võib vaatlusi
teostada ka läbi akna.

Keskpilved (2000-6000 meetrit), mida
tähistatakse sõnaga "alto-":

• “alto-” pilved kõrguste vahemikus
2000-6000 meetrit
Altocumulus
Altostratus

• madalpilved madalamal kui 2000
meetrit:
Stratus

Pilvevaatluste töövihik
Õpilastel tuleb teha oma märkmeid pilvede
ja pilvetüüpide kohta kas GLOBE teadusmärkmikutesse või eraldi selleks mõeldud pilvevaatluspäevikutesse. GLOBE
teadusmärkmikutes peaksid nad enda
poolt määratud üksikutele pilvetüüpidele
eraldama iseseisvad leheküljed. Sinna võib
lülitada mitte ainult otseseid tähelepanekuid ja kirjeldusi pilvedest, vaid ka
omatehtud fotosid või väljalõikeid teistest
alllikatest. Iga päev on õpilastel võimalik
vaadelda erinevate pilvetüüpide üheaegset
esinemist. Mitme pilvetüübi üheaegse
esinemise korral on kasulik, kui õpilased
kirjeldavad erinevaid tüüpe GLOBE
teadusmärkmike eri lehekülgedel.

Pilvede määramine ja liigitamine
GLOBE juhendis on palutud määrata 10
levinud pilvetüüpi. Nende pilvetüüpide
nimed põhinevad kolmel omadusel:
nende kujul, kõrgusel ning sellel, kas nad
tekitavad sademeid.
1. Pilvede kolm põhitüüpi on:
cumulus-pilved (rünkpilved)
stratus-pilved (kihtpilved)
cirrus-pilved (kiudpilved)
2. Pilved esinevad kolmes kõrgusvahemikus

• "cirrus" ehk kiudpilved kõrgemal
kui 6000 meetrit
Cirrus
Cirrocumulus
Cirrostratus
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Nimbostratus
Cumulus
Stratocumulus
Cumulonimbus
Tähelepanu: Nii cumulus kui ka
cumulonimbus võivad alata kõrguselt alla
2000 meetri, kuid nad on sageli nii paksud,
et ulatuvad kõrgpilvede kõrgusvahemikku.
Seepärast nimetatakse neid sageli
"vertikaalpilvedeks". Vaid kõrgpilved on
kahljad ning seega on termin "cirrus"
hakanud tähendama nii pöörisjat kuju
kui ka pilvi , mis esinevad kõrgpilvedele
iseloomulikel kõrgustel.
3. Pilved, mille nimetuses kasutatakse sõna
"nimbus" või eesliidet "nimbo-" tekitavad
sademeid.

Juhtnööre pilvetüüpide
määramiseks
On kasulik teada, kuidas määrata ja
nimetada pilvi vastavalt kasutusel
olevatele liigitussüsteemidele. Kahljad
kiudpilved kuuluvad alati mõnesse cirruspilvede tüüpi, kuid kui cirrus-pilved on
lainelised või kohevad, siis nimetatakse
neid cirrocumulus-pilvedeks. Kui nad
asetsevad kihiti ning ulatuvad suurtesse
kõrgustesse, siis nimetatakse neid
cirrostratus-pilvedeks.
Keskmise kõrguse pilvi tähistatakse eesliitega "alto-". Kui nad asetsevad kihiti
nimetatakse neid altostratus ja kui nad
moodustavad kuhjatisi ja on kohevad,
nimetatakse neid altocumulus. Madalatel
kõrgustel (alla 2000 meetri) moodustuvad

2 - 26

Atmosphere

pilved kuuluvad kas cumulus- või stratustüüpi pilvede hulka. Cumulus-pilved
esinevad kohevate kuhjakestena. Stratuspilved esinevad kihiti, kusjuures nende
laamad katavad suuri taevaalasid.
Madalpilved, mis on tumedad, ähvardava
väljanägemisega ning tegelikult vihma
tekitavad, kannavad nime "nimbus".
Nimbostratus-pilved katavad kogu taevalaotuse laiade laamadena ning põhjustavad
katkematut sadu. Nimbostratus-pilvede
horisontaalne ulatus ületab nende vertikaalse ulatuse. Nende pilvedega seonduv
sademete hulk on tavaliselt keskmine või
madal, kuid sademed langevad suurele
maa-alale ja seda pika aja vältel. Cumulonimbus pilvede alaosa on tume ja ülaosa
kohev, sageli alasikujuline ning tihti kujutavad nad endast äikesepilvi. Nende
pilvede poolt tekitatud sademed võivad olla
väga ohtrad ning saadetud välgust ja
müristamisest.
Märkus: Eestikeelses meteoroloogiakirjanduses nimetatakse “alto-” pilvi
kõrgpilvedeks.

Pilvede pildistamine
Pilvede pilte leidub nii raamatutes kui ka
ajakirjanduses. Kuid selge on see, et
õpilastele meeldib ka ise pildistada. On
soovitav neid sellele suunata pärast seda,
kui nad on pilvi visandanud ning neid oma
sõnadega kirjeldanud. Pilvede jäädvustamine videotehnikaga annab võimaluse
saada informatsiooni pilvede moodustumisest ja käitumisest, eriti kui on
võimalik kasutada statiivi ja stopp-kaadri
meetodit.

I osa: Pilvede
kirjeldamine oma
sõnadega
Mida ja kuidas teha
1. Jagage õpilased kaheliikmelistesse
meeskondadesse. Tehke neile ülesandeks minna loodusesse ja GLOBE
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teadusmärkmikke kasutades pilvi
vaadelda. Kõigil õpilastel võiks paluda teha ü k s i k a s j a l i s e d joonised
nähtud pilvedest. Kui näha on erinevaid pilvetüüpe, tuleks neil joonistada
erinevad tüübid oma päevikute eri
lehekülgedele.
2. Kõik õpilased peaksid oma joonisele
lisama kuupäeva ja kellaaja ning
kirjeldama vaadeldud pilvede välimust. Kirjeldused võivad olla suvalise
pikkusega. Tuleb rõhutada, et selle
ülesande puhul pole ei valesid ega
õigeid vastuseid ja ka seda, et õpilased
võivad kasutada just selliseid sõnu,
mis tunduvad neile suupärasemad.
Alljärgnevalt on toodud mõned õpilaste
vastused.
Suurus: väike, suur, raske, kerge, tihe,
paks
Kuju: õhuline, nöörjas, vatjas,
klompjas, rebitud, ühtlane, ebaühtlane, laamjas, räbaldunud, näeb välja
nagu ...
Värv: hall, must, valge, hõbedane,
piimjas
Kirjeldus: äikesepilved, ähvardavad,
kurjakuulutavad, sünged, ahistavad,
ilusad, triibulised, udused, mullitavad,
laialipillutatud, liikuvad, pöörlevad.
3. Klassi naastes võrdlevad õpilased
paarikaupa oma kirjeldusi. Paluge
kõigil neljaliikmelistel rühmadel koostada "koondnimekiri" kõigist sõnadest,
mida nad kõigi vaadeldud pilvetüüpide
puhul kasutanud on. Seejärel tuleks
neil välja valida sõnad, mis kõige
paremini iseloomustavad nende poolt
vaadeldud pilvi.
4. Seejärel tuleb õpilastel GLOBE pilvekaardi abil kõrvutada oma visandeid
fotodega ning visandite kõrvale märkida pilvetüüp ja selle teaduslik
nimetus.
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II osa: Oma kirjelduste
võrdlemine teaduslike
kirjeldustega

stratus
cumulus
cirrus
nimbus
3. Korrake erinevate pilvetüüpide vaatlust, visandamist ja kirjeldamist ilma
muutudes. Paluge õpilastel oma
GLOBE teadusmärkmikes iga uue
vaadeldud pilvetüübi kohta sisse
seada eraldi lehekülg. Paluge neil
kirja panna nii antud pilve teaduslik
nimetus kui ka nende endi poolt pakutav kirjeldus. Jätkake arutelu teadusliku liigitussüsteemi põhjal.

Mida ja kuidas teha
1. (Selle teema võib edasi lükata ajani,
mil kogu klass on jõudnud koguda
mitmete erinevate pilvede kirjeldusi.)
Korraldage klassis arutelu. Paluge
ühel neljaliimelisel rühmal joonistada
oma pilvejoonis tahvlile ning kirjutada
sinna kõrvale ka sõnad, mida nad pilve
kirjeldamisel kasutasid. Kui on
vaadeldud mitmeid erinvaid pilvi, siis
paluge igal rühmal kirjeldada erinevat
tüüpi. Paluge teistel rühmadel pakkuda uusi sõnu käsitletavate pilvede
kirjeldamiseks.
Paluge õpilastel jagada kasutatud
sõnad omavahel sobivatesse rühmadesse. Paluge neil tuua välja pilvede
iseloomulikud tunnusjooned (suurus,
kuju, värv, kõrgus, jms), millele need
sõnarühmad viitavad. Kas need
rühmad viitavad peamistele tunnusjoontele, millele vaatleja peaks
tähelepanu osutama? Kas on mingeid
tunnusjooni, millele seni pole
viidatud? Mida ütlevad õpilased selle
kohta, mis on nende süsteemi aluseks,
s.t. millele tuleks pilvede vaatlemisel
tähelepanu pöörata.
2. Paluge õpilastel nimetada tahvlil
kujutatud pilvede "teaduslikud"
nimed. Selgitage seda, et teaduslik
pilvede liigitamise süsteem põhineb
kolmel pilvede omadusel: kujul,
kõrgusel ja sellel, kas nad tekitavad
sademeid. Võrrelge teaduslikku süsteemi õpilaste poolt väljapakutuga.
Milliseid pilvede tunnusjooni on nende
puhul arvestatud ja milliseid välja
jäetud?
Paluge õpilastel nimetada sõnu, mida
nad kasutaksid järgmiste pilvetüüpide
kirjeldamiseks:
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Variandid noorematele ja
vanematele õpilastele
Nooremad õpilased võivad pilvi kirjeldada
nene põhitüüpide järgi: cirrus, cumulus ja
stratus. Samuti võivad nad mainida pilvede
kõrgust (madal, keskmine või kõrge),
nende kuju (suur või väike) ning nende
värvi (valge, hall või must).
Vanemad õpilased võivad seostada pilvetüüpe ilmastikutingimustega (vt. Pilvevaatlus). Õpilased võiksid tähelepanu pöörata ka pilvetüüpide erinevatele järgnevustele ning faktoritele, mis põhjustavad
pilvede teket.
Selle ülesande täitmist on võimalik huvitavamaks muuta koostöös kunsti- või
kirjanduse õpetajaga, kes mõlemad võivad
aidata pilvi kirjeldada oma (võib-olla küll
ebateaduslikust) seisukohast.

Edasised uuringud
Uurige seost tuule ja pilvede vahel. Registreerige tuule suund ja kiirus kõigi vaadeldud pilvetüüpide puhul. Selgitage seost
hüdroloogilise tsükli ja atmosfääritingimuste vahel.
Satelliitidelt ja süstikutelt tehtud fotod
võimaldavad jälgida meie planeedi
atmosfääri dünaamikat ning uurida
suuremastaabilisi atmosfäärinähtusi,
mille kohta maapinnalt pole võimalik
andmeid koguda. Ilma ennustamiseks ja
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tormide jälgimiseks on võimalik kasutada
kosmosefotosid. Arutlege kosmosefotode
eeliste ja puuduste üle, võrreldes neid kohaliku meteorooogilise informatsiooniga.
Jälgige torme ja pilvi teatud kaugusest ning
püüdke nõndaviisi mõista imastikutingimuste kujunemist. Kasutage kaugelasetsevate pilvede ja nende kogumite
vaatlemiseks binoklit. Kasutage maastikumärkide kauguse ning pilvede liikumise
kiiruse kindlaksmääramisel kohalikke
kaarte.
Korraldage pilvede määramise oskuste ja
selle juures kasutatavate oskussõnade
kinnistamiseks mänge:
Mäng nr 1: Kõik õpilased vamistavad ette
kaardid (6 cm x 10 cm), millele on kantud
kümne pilvetüübi nimetused ja kaardid,
millel on pildid sama tüüpi pilvedest.
Õpilaste paarid segavad kaardid ja asetavad need esiküljega allapoole lauale.
Kordamööda pööravad mängijad ümber
kaks kaarti korraga, eesmärgiks on kokku
viia pilve pilt ja tema tüübinimetus. Kui
see õnnestub, võib sama õpilane veel korra
kaarte valida.
Mäng nr 2: Õpilaste rühmad mõtlevad
välja küsimusi pilvede kohta: välimus,
kuju, kõrgus ja katvus. Vastus kirjutatakse
7 x 6 cm kaardile. Näiteks: "vähene
pilvisus" (scattered clouds) on vastus
küsimusele: "Milline on mõõtmistulemus,
kui kogu taeva pilvkatte ulatus kõigub
1/10 ja poole vahel?" Moodustage mängu
mängimiseks klassis meeskonnad. Mängijad annavad oma vastused vastuskaartidele küsimuse vormis.
Märkus: Soovitage õpilastel mängida
arvutivõrgus leiduvaid pilvemänge.
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Pilvisuse hindamise
simulatsioon
Eesmärk

Põhimõisted ja oskused

Õpetada pilvisuse (pilvkatte ulatuse)
protsentuaalset määramist, harjutada
pilvisuse hindamist pabersimulatsioonide abil ning määrata kindlaks hinnangute täpsus

Mõisted
Simulatsiooni kasutamine
vaatlustäpsuse hindamisel
Oskused
Simuleeritud pilvkatte hindamine
Andmete matemaatiline kirjeldmine
Andmete kogumine ja talletamine
Andmete esitamine tabelite kujul

Lühiülevaade
Töötades paarides või väikestes rühmades, valmistavad õpilased paberist
pilvkatte mudeli. Seejärel hindavad nad
pilvkatte ulatust ja määravad kindlaks
selle tüübi.

Materjalid ja töövahendid
GLOBE teadusmärkmikud
Värviline paber (leht valget ja leht
sinist õpilase kohta)
Liimipulk või kleeplint

Aeg
Üks tund

Eelnõuded

Tase

Pilvkatte klassifikatsiooni valdamine
Teadmised murd- ja protsentarvutusest

Keskmine või edasijõudnud

Taust
Ka kogenud vaatlejatel tekib sageli raskusi
pilvisuse hindamisel. Osaliselt näib see
tulenevat meie kõigi kalduvusest alahinnata avamaastikul asuvate objektide
vahemaid võrreldes nende endi (antud
juhul pilvede) suurusega. Õpilastel on
võimalik selle tajumoonutusega iseseisvalt
tutvuda, teha järeldusi tagajärgede kohta,
mida see avaldab nende uurimistööle ning
töötada välja strateegiaid, mis arendaksid
võimet pilvisust adekvaatselt hinnata.

Mida ja kuidas teha
Vaadake pilvisuse protokoll koos õpilastega läbi. Selgitage, et neil tuleb pilvkatet kujutada simulatsiooni abil, kasutades pilvedena valgeid paberitükke ja
hinnata seejärel pilvkatte ulatust. Näidake
õpilastele, kuidas viia läbi etappides 3 - 6
kirjeldatud tegevusi.
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1. Andke õpilastele vajalikud materjalid:
leht helesinist paberit
kümneks võrdseks osaks jagatud
valge paberileht
GLOBE teadusmärkmikud
liimipulk või kleeplint
2. Jagage õpilased paaridesse.
3. Laske igal paaril valida enda poolt
kujutatava pilvkatte ulatus (valitud
suurus peab jaguma kümnega, näiteks
10%, 20%, eranditeks on 5% ja 95%).
Valitud suurust teistele öelda ei tohi.
4. Iga paar lõikab välja enda poolt valitud
pilvkatte. Kui valiti 30%, tuleb välja
lõigata 30% valgest paberilehest ja
ülejäänu ära visata.
5. Õpilased rebivad oma valge paberi
pilvi kujutavateks tükkideks.

Atmosphere

6. Õpilased kinnitavad väiksed valged
pilvetükid sinisele paberile, saades
tulemuseks kujutise kogu pilvkattest.

Kas õpilased leiavad, et ülaltoodud
protsentide leidmine eeldab mingit
erilist annet või on see õpitav?

7. Õpilased tutvuvad üksteise simulatsioonidega ning püüavad nende põhjal
pilvkatte ulatust hinnata. Samuti
kirjeldavad nad kõiki simulatsioone,
kasutades liigitusi: selge, vähene
pilvisus, vahelduv pilvisus, lauspilvisus. Nad kirjutavad oma hinnangud tabelitesse, märkides ära
hindaja nime, pilvkatte ulatuse
protsentides ja pilvisuse klassi.

Millistel muudel juhtudel võiks selliste
ruumiliste hinnangute andmise võime
kasulikuks osutuda?

Te võite paluda kõigil õpilastel tutvuda kõigi teiste simulatsioonidega
või jagada klassi rühmadesse nii, et
kõik vaataksid vaid osa simulatsioonidest.
8. Kui õpilased on lõpetanud pilvkatte
hindamise, on võimalik tahvlile joonistada tabel kõigi õpilaste hinnangutega. Tabelis märkige ära määraja
nimi, õige hinnang protsentides,
määraja poolt antud õigete hinnangute arv ning alla ja üle hinnatud
juhtude arvud.

Milliseid pilvetüüpe oli kõige hõlpsam või
keerukam liigitada?
Milliseid strateegiaid kasutasid edukamad õpilased?
Millised strateegiad lubaksid saavutada
veelgi paremaid tulemusi?

Variatsioonid noorematele ja
vanematele õpilastele
Võib osutuda vajalikuks nooremate õpilaste juhendamine murdearvude leidmisel
ning lihtmurdude teisendamisel protsentideks.
Vanemad õpilased võiksid valmistada
videoklipi, mis simuleeriks igapäevast kohalikku ilmateadet. Videoklipp võiks sisaldada domineeriva pilvkatte tüübi tutvustust, pilvisuse klassi ja andmeid nähtavuse
kohta.

9. Sarnaselt eelmises punktis kirjeldatud tabelile joonistage teine tabel,
kus kasutage hinnanguid mitte protsentides, vaid pilvisuse klassides
10. Arutage klassiga antud hinnangute
korrektsust.
Mis olid täpsemad: kas protsendihinnangud või liigitused pilvisuse klasside järgi?
Kus esines kõige suuremaid vigu?
Kas õpilaste kollektiivsete hinnangute
täpsus on rahuldav?
Kas klass kaldub pilvisust üle- või alahindama?
Millised tegurid mõjutavad hinnangute täpsust? Näiteks: pilvede suurus,
pilvekogumid taeva kindlates osades,
pilvedega kaetud taeva osakaal.
GLOBE™ 1996
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Instrumentide kapi
uurimine
Eesmärk

Iga omaduse uurimiseks on vaja
vähemalt kaks papist kappi.
Sõltuvalt sellest, mitut omadust
uurida kavatsete, vajate järgmisi
materjale:
musta ja valget värvi (värvuse
uurimiseks)
kahte pintslit (kui kasutate värvi)
suuri kääre (vajalikud, kui teete
kapi papist ning samuti selleks, et
lõigata kapi seintesse pilusid)
paberit (et võrrelda erinevatest
materjalidest tehtud kappide
omadusi)
kahte või enamat termomeetrit iga
õpilaste rühma kohta ( sõltuvalt
omaduste hulgast, mida ühel ja
samal ajal kontrollitakse)
nööri
ühte või mitut puuposti, mis on
piisavalt tugevad maassekaevamiseks ning kapi ülevalhoidmiseks
(kapid tuleb postide külge naelutada)
naelu (et kapid vajaduse korral
postide külge naelutada)
haamrit
tähislippu
tõelist GLOBE instrumentide kappi
(Lisa 2)

Aru saada instrumentide kapi ehitusest

Lühiülevaade
Õpilased uurivad instrumentide kapi ning
selle paigutuse mõningaid omadusi.
Põhiülesandeks on siin ehitada erinevate
omadustega kapid ning uurida, kuidas
need omadused mõjutavad mõõdetud
temperatuuri. Õpilastel palutakse ennustada, milline võiks olla erineva ehitusega kappide mõju.

Aeg
Üks tund kapi analüüsimiseks ja katsete
planeerimiseks. Kaks või kolm lisatundi
kappide mudelitega katsetamiseks

Õpilaste tase
Kõik tasemed

Põhimõisted ja oskused
Mõisted
Soojuse levimine soojusjuhtivuse või
konvektsiooni teel.
Oskused
Püstitada hüpoteese ja oletusi
Kavandada eksperimente
Koguda andmeid
Andmeid korrastada ja analüüsida
Esitada katsete tulemused suuliselt ja
kirjalikult

Eelnõuded

Materjalid ja töövahendid

Kokkupandud instrumentide kapp

Vähemalt kaks papist instrumentide
varjualust-kappi (sõltuvalt sellest,
mitut omadust uurida tahate ning
materjali olemasolust). Need peaksid
olema valmis karbid, näiteks maisihelveste või kingakarp. Oleks kõige
parem, kui kõik katsekapid oleksid
ühesugused, et nende suurus ja kuju
ei varieeruks. Kui Teil pole käepärast
muud kui pappi, konstrueerige kõik
kapid ühe ja sama joonise järgi.
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Ettevalmistus
Muretsege kappide ehitamiseks vajalik
materjal. Õpilased võiksid kodust tuua
maisihelveste karpe (ümmargusi) või
kingakarpe (kandilisi)
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Taust

– Miks on kapi uks põhjapoolkeral põhja

Kuigi võib tunduda, et õhutemperatuuri
on kerge mõõta, ei ole sugugi nii lihtne
korraldada seda, et hulk inimesi üle kogu
maailma mõõdaksid täpselt ühte moodi, nii
et nende mõõtmiste tulemusi saaks
omavahel võrrelda. Et tegelikult mõista
mõõdetavat temperatuuri, peame kõik
mõõtma ühte ja sedasama nähtust. Termomeetrit võivad mõjutada sellised tegurid
nagu tuul, otsene päikesevalgus ja niiskus;
seetõttu peame instrumente kaitsma,
paigutades nad spetsiaalsete omadustega
kappi. Samuti on väga oluline see, kuhu
kapp paigutatakse ning kuidas termomeeter sinna sisse paigutatakse.
Peame olema kindlad, et erinevatest
piirkondadest saadud erinevad mõõtmistulemused tulenevad tõepoolest erinevustest õhutemperatuuris, mitte sellest, et
üks inimene pani termomeetri kapi keset
lagedat rohuplatsi ja teine aknale otsese
päikesevalguse kätte.

ja lõunapoolkeral lõuna poole?

– Miks ei tohi termomeeter kapi seinu
puutuda?
Laske õpilastel arvata, milline mõju on igal
ülaltoodud parameetril mõõtmistulemustele. Siis kontrollige nende arvamuste
õigsust.
Esimene või teine päev (sõltuvalt
sellest, kui kaua arutelud kestavad)
1. Jagage õpilased rühmadesse. Rühmade arv sõltub sellest, mitut omadust uurima hakatakse ning materjali
olemasolust. Ülaltoodud kaheksa
põhiparameetri uurimiseks võib
moodustada kuni kaheksa rühma.

Mida ja kuidas teha
Esimene päev
1. Alustage arutelu, küsides õpilastelt,
millised on GLOBE instrumentide
kapi põhiomadused, mis mõjutavad
temperatuuri tema sees. Nendeks on:

– kapi värv
– pilud kapi külgedes
– see, et kapp on puust
Arutlege selle üle, miks need omadused õpilaste meelest olulised on.
2. Peale kapi füüsiliste omaduste võtke
vaatluse alla tema paigutus ning
termomeetri paiknemine tema sees.
Esitage järgmised küsimused:

– Miks asub kapp hoonetest ja puudest
eemal?

– Miks peab ta asuma looduslikul pinnal
(näiteks rohul)?

– Miks peaks ta asuma 1.5 m maapinnast kõrgemal?
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2. Iga rühm ehitab kaks kappi. See on
piisavalt lihtne, kui õpilased kasutavad valmis karpe (näiteks maisihelveste või kingakarpe), kuid veidi
keerulisem, kui nad peavad kapid ise
papist kokku panema.
Kui kapid tehakse papist, ei ole nende
kuju (silindriline või nelinurkne) nii
oluline kui see, et kõik kapid oleksid
võimalikult ühesuguse kuju ja suurusega.
3. Iga rühm valib või neile antakse
uurida üks omadus. Need, kes uurivad
kapi füüsilisi omadusi, peava kapi
kallal veel tööd tegema. Kappide
omaduste uurimiseks on võimalikud
järgmised variandid:
– värvige üks kapp mustaks ja teine
valgeks
– tehke ühe kapi külgedesse pilud, teise
külgedesse aga mitte (värvige mõlemad valgeks)

– kui kasutate valmis karpe, tehke valgest paberist kapp, mis oleks sama
kuju ja suurusega kui papist kapp.
Värvige papist kapp valgeks.
4. Paigutage kõik kapid postide otsa
(välja arvatud juhul, kui uurite kapi
kõrguse mõju maapinnast). Enamusel

Atmosphere

rühmadel ei pruugi kapp olla kõrgemal
kui üks meeter. Rühm, mis uurib kapi
kõrgust maapinnast, jätku üks kapp
maapinnale ja paigutagu teine umbes
1,5 m kõrguse posti otsa.

– üks kapp ideaalses kohas, teine keset
parkimisplatsi või mõnda muud asfalteeritud pinnasega ala

– üks kapp uksega põhja poole, teine seal
läheduses, uks lõuna poole

5. Andke igale rühmale kaks termomeetrit. Enne termomeetrite paigutamist kappidesse peavad õpilased
kindlaks tegema, et termomeetrid
näitavad sama temperatuuri, mis
klassiruumis sees. Kui nad seda ei
näita, tuleb nad kalibreerida vastavalt
Atmosfääriuuringute protokollis 5
antud instruktsioonidele. Termomeetreid ei maksa enne kappidesse paigutada, kui õpilased on valmis nendega välja minema.

– üks kapp 1,5 m kõrgusel maapinnast,
teine maapinnal posti kõrval
5. Olles kapid paika pannud, peaksid
õpilased umbes viie minuti pärast üles
märkima termomeetri näidu. Siis
tuleks oodata veel viis minutit ning
näit jälle üles märkida. Temperatuuride
ülesmärkimist umbes viieminutiliste
intervallidega jätkatakse, kuni temperatuur kapis on stabiliseerunud
ning viie minutiga ei muutu. Pidage
meeles, et see ei pruugi kahe kapi
puhul toimuda ühe ja sama aja jooksul.
See tähendab, et üks termomeeter võib
jõuda maksimumtemperatuurini kiiremini kui teine. Seetõttu on oluline
kontrollida mõlemaid termomeetreid.

Kolmas või neljas päev
1. Valige valdavalt päikesepaisteline
ning ideaaljuhul kergelt tuuline päev.
Pilvine, vihmane või lumine päev ei
sobi.
2. Iga rühm paneb kirja oma termomeetrite algnäidu. (Need peaksid
jällegi kattuma.)

6. Kui temperatuur mõlemas kapis on
stabiliseerunud, võivad õpilased kapid
ning temperatuurinäitudega töölehed
viia tagasi klassiruumi.

3. Termomeetrid tuleb kappidesse paigutada nii, et nad ei puudutaks papist
(või paberist) pindu (välja arvatud
juhul, kui rühm uurib, mis mõju on
sellel, kui termomeeter puutub vastu
kapi seina). Kui kasutatakse valmis
pappkarpe, tuleb termomeeter nööriga
kapi lakke riputada.
4. Iga rühm viib oma kaks kappi (mille
sees on termomeetrid) välja. Rühmad,
mis uurivad kapi füüsilisi omadusi
(värvust, pilusid, materjali), peaksid
leidma hoonetest eemal asuva lageda
koha, kõige parem on lage väli.
Rühmad, mis uurivad kapi paigutust,
jagunevad omakorda kaheks. Üks
rühm paigutab oma kapi sobivasse
kohta (rohuga kaetud ala, hoonetest
veidi eemal). Teine rühm leiab oma
kapile ebasobiva asukoha. Seda selleks, et uurida kapi asukoha mõju
mõõtmistulemustele.
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7. Iga rühm annab oma vaatlustulemustest lühikese ülevaate kogu klassile
ning arutleb nende põhjuste üle.
8. Iga rühm kirjutab lühiülevaate, kus
toob ära ülesmärgitud temperatuurinäidud. Selles ülevaates püüavad
õpilased saadud tulemuste põhjal
järeldada, miks ja kuidas mõjutab
nende poolt uuritud parameeter
temperatuuri.

Variandid noorematele ja
vanematele õpilastele
Noorematele õpilastele: Uuritavad parameetrid võiksid piirduda värvi, pilude
olemasolu ja paigutusega (hoonete ligiduses või neist eemal, looduslikul või
asfalteeritud pinnal). Kapid tuleks paigutada mitte postide otsa, vaid maapinnale.
(Kuna kõik kapid on maapinnal, kuigi
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erinevates kohtades, on see tegur nende
kõigi puhul samasugune.)
Vanematele õpilastele: Vanemad õpilased
võivad uurida, millised parameetrid on
kõige olulisemad ning teha selle jaoks igas
kategoorias rohkem kui kaks varjualust.
Näiteks võiksid nad uurida, kas värv on
tähtsam kui pilude olemasolu, tehes ühe
musta ja ühe valge piludega kapi ja ühe
musta ning ühe valge ilma piludeta.
Vaadake, kui palju kombinatsioone suudate
leida ning milline parameeter mõjutab
temperatuurinäitu kõige rohkem. Samuti
võite uurida, milline mõju on erineva
kujuga kappidel selge ja vaikse ilmaga,
võrreldes pilves või tuulise ilmaga.

Õpilaste hindamine
Õpilaste arusaamist kapi omaduste ja tema
paigutuse tähtsusest saate hinnata järgneva põhjal:

* suulistes ja kirjalikes ettekannetes
tehtud järeldused

* osavõtt klassis toimuvatest aruteludest

* vastamine lisaküsimustele. Näiteks:
mis juhtub, kui valge kapp kattub
paksu tolmukorraga?
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Termomeetri ehitamine
Eesmärk
Aidata õpilastel mõista, miks ja kuidas
töötab tavaline termomeeter

Lühiülevaade
Õpilased panevad kokku pudel-termomeetri, mis paljuski sarnaneb GLOBE
koolides kasutatava termomeetriga.
Mõlemad põhinevad printsiibil, et enamus aineid paisub ja tõmbub kokku
vastavalt oma temperatuuri muutumisele. See eksperiment illustreerib ka
soojuse leviku põhimõtet.

Aeg
Kaks tundi
1. Eksperimendi läbiviimine - üks
tund
2. Arutelu: paisumine ja kokkutõmbumine ning soojuse levimine
soojusjuhtivuse ja konvektsiooni
teel - 15 kuni 30 minutit
3. Klassi andmete ülesmärkimine
tahvlile või lüümikule ja
graafikute koostamine - 30
minutit
4. Iga rühm esitab klassile oma
tulemused, võtab kokku, milliseid
probleeme neil tekkis ning teeb
ettepanekuid, milliseid parameetreid veel mõõta - 30 minutit

Oskuste tase
Keskmine

Põhimõisted ja -oskused
Mõisted
Ained paisuvad ja tõmbuvad kokku
vastavalt temperatuuri
muutumisele
Vedeliktermomeetrid töötavad
termilise paisumise ja kokkutõmbumise põhimõttel
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Soojuse levimise kaks põhivormi on
soojusjuhtivus (conduction) ja
soojuse levimine konvektsiooni teel
(convection)
Oskused
Eksperimendi jaoks aparaadi
konstrueerimine
Eksperimendi läbiviimine
Vaatluste ja mõõtmiste teostamine
Andmete kogumine, korrastamine ja
talletamine
Tõhus rühmatöö

Materjalid ja töövahendid (ühe
õpilaste rühma kohta)
Jää
Vesi
Üks 1-liitrine plastmassist pudel
Läbipaistev või valge plastmassist
joogikõrs
Keraamiline savi (plastiliin). Poolest
kilost savist jätkub umbes 25-30
termomeetri jaoks
Kaks 2-liitrist plastmassist pudelit nende pudelite kaelad lõigake ära
Käärid või nuga 2-liitriste pudelite
kaelte äralõikamiseks
Toiduvärv (punane, sinine ja roheline
sobivad paremini kui kollane)
Käekell või sekundiseieriga kell
Joonlaud
Marker, viltpliiats või sulepea kõrrele
märkide tegemiseks
Termomeetri ehitamise ülesandeleht

Ettevalmistus
1. Seda ülesannet on parem teha
kahe- või kolmeliikmelistel õpilaste
rühmadel. Ülesanded võiks jaotada
järgnevalt:
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Esimene õpilane - kokkupanija muretseb vajaliku materjali ning
paneb termomeetri kokku.
Teine õpilane - ajamõõtja-tulemuste
esitaja - jälgib kaheminutilisi
intervalle peale eksperimendi
algust, märgib kõrrele, kui palju
vesi on liikunud, mõõdab
eksperimendi lõpus kõrremärgid
ära ja ütleb ülesmärkijale
tulemused ning kannab eksperimendi tulemused klassile ette.
Kolmas õpilane - ülesmärkija märgib üles mõõtmised, mis
ajamääraja teeb, kannab rühma
tulemused andmelehele.
2. Tehke igale rühmale koopia
Termomeetri ehitamise ülesandelehest.

3. Õpetaja muretseb enne tunni
algust materjali. Kui töötatakse
väikeste rühmadena, peaks
ülesanded eelnevalt nende vahel
ära jagama. Õpilased toovad 1- ja
2-liitrised pudelid (nt. limonaadivõi mõne muu karastusjoogi
pudelid). Sellisel juhul andke neile
enne umbes nädal aega materjali
kogumiseks. Enne eksperimendi
alustamist vaadake kindlasti läbi
allpool toodud võimalike probleemide nimekiri.
4. Oluline on mõista soojuse levimise
põhimõtteid (juhtivuse teel ja
konvektsiooni teel) ning ainete
paisumist ja kokkutõmbumist.
Mõned näited igast ühest neist
erinevates kontekstides oleksid
õpilastele abiks.
5. Võib-olla on vajalik koos
õpilastega meelde tuletada
millimeetrites mõõtmine.

Joonis 2-6
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Taust
Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas
termomeetrid töötavad, leiate alajaotuses
"Praktiline ülevaade atmosfääriuuringutest" peatüki sissejuhatavas osas.
Pudel-termomeetri ja GLOBE's kasutatava
termomeetri vahel on teatavad erinevused:
kasutatakse erinevaid vedelikke, pudeltermomeeter ei ole suletud süsteem ning
tal puudub numbriline skaala.
Selle ülesande puhul toimivad mitmed
teaduslikud printsiibid. Üks neist on paisumise ja kokkutõmbumise printsiip.
Enamus aineid paisub, kui neid kuumutada ning tõmbub jahutamisel kokku.
Taoliste temperatuurikõikumiste käigus
selle eksperimendi puhul käitub vesi
samamoodi - kuumutamisel paisub ja
jahutamisel tõmbub kokku. (Muide,
külmumistemperatuurile lähenedes hakkab vesi uuesti paisuma.)
Kuumutamisel ained paisuvad, sest nende
kineetiline ehk liikumisest tulenev energia
kasvab koos temperatuuriga. Molekulid
liiguvad kiiremini ning nendevahelised
kaugused suurenevad, põhjustades aine
paisumist. Kui ainet jahutatakse, aeglustub molekulide liikumine ning aine
maht väheneb.

pudeli vee soojus soojusjuhtivuse teel läbi
pudeli seina sisemise pudeli vette. Kahel
pool sisemise pudeli seina asuvad veekihid
pidevalt kas kaotavad soojust või saavad
teda juurde konvektsiooni tõttu, mis toimub mõlemas pudelis. Konvektsioon, mis
toimub sisemises pudelis, jaotab soojuse
soojenenud seinaäärselt kihilt üle terve
pudeli ühtlaselt laiali.

Mida ja kuidas teha
Seda ülesannet võib esitada demonstratsioonina, kuid tõenäoliselt on efekt
suurem, kui õpilased või õpilaste rühmad
teevad ise endale termomeetrid. (Vajalikud
juhtnöörid leiate termomeetri ehitamise
ülesandelehelt.)
Joonis 2-7

Termomeetri ehitamine

Vee puhul on paisumise koefitsent üpris
väike ja seega suureneb vee ruumala vähe.
Kuid et kogumahu suurenemine suunatakse läbi väikese läbimõõduga kõrre, on
paisumine siiski nähtav.
Samuti illustreerib see eksperiment soojuse levimist konvektsiooni ning soojusjuhtivuse teel. Juhtivus on energia kandumine ühelt molekulilt teisele, nagu siis
kui praepanni metallkäepide tuliseks
läheb. Metallid on head soojusjuhid, puit
aga halb. Soojuse levimine konvektsiooni
teel leiab aset soojuse kandumisel läbi vedeliku või gaasi. Soojust kandvate molekulide liikumine vees on näide soojuse levimisest konvektsiooni teel (vt. joonis 2-6.
Meie eksperimendis kandub välimise
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1. Täitke liitrine pudel ääreni külma
kraaniveega.
2. Lisage neli tilka toiduvärvi. See teeb
veepiiri paremini nähtavaks. Kõige
paremini sobivad sinine, roheline ja
punane.
3. Voolige keraamilisest savist umbes 25millimeetrise läbimõõduga kera, millest rullige umbes pliiatsijämedune ja
sama pikkusega silinder. Seejärel vajutage see laiaks lindiks ja keerake
ümber kõrre keskpunkti (vt. joonis
2-7).
4. Torgake kõrs pudelisse ja vajutage
pudelisuu saviga kinni. Jälgige, et Te
selle käigus kõrt kinni ei pigista. Savisse ei tohi jääda ühtegi auku ega
pragu, mis vett läbi laseks. Kõrrest
pool asub nüüd pudeli sees ja pool sealt
väljas. Vajutage savikork pudelikaelas
allapoole nii, et vesi tõuseks mööda

Atmosphere

3. Pange teise kaheliitrisesse anumasse
jääd ja külma vett.

Joonis 2-8

4. Asetage pudel-termomeeter jäävette
ja pange oma tähelepanekud kirja.
5. Mis juhtub veetasemega kõrres, kui
termomeeter asetada kuuma vette?
(Vastus: veetase tõuseb unbes 4 cm
võrra kui temperatuuride erinevus on
25 kraadi.) Miks?
Mis juhtub veetasemega siis, kui
termomeeter asetatakse külma vette?
(Vastus: See langeb.)
6. Selgitage, miks nii juhtus.
7. Lähtuvalt eelmise küsimuse vastusest
selgitage, kuidas töötab keskpäevase
temperatuuri mõõtmiseks kasutatav
GLOBE maksimum-miinimum termomeeter.
8. Millise kahe parameetri muutmine
põhjustaks tesitsugused tulemused?
(Mõned vastused: pudel-termomeetriga kokku puutuva vee hulk, vee temperatuur, anuma suurus, kõrre läbimõõt.)

kõrt üles kuni teda näha on (vt. joonis
2-8). Märkige veetase kõrre peal ära.
Eksperiment
1. Asetage veega täidetud liitrine pudel
(pudeltermomeeter) kaheliitrisesse
plastmassanumasse. Tehke kõrre
peale märge sinna, kus on veepiir.
2. Täitke kaheliitrine anum kuuma
kraaniveega. Oodake kaks minutit.
Märkige veepiir kõrre peal ära.
Korrake märkimist iga kahe minuti
tagant kümne minuti jooksul. Kümne
minuti pärast mõõtke joonlauaga ära
iga märke kaugus algsest veepiiri
tähistavast märgist kõrre alaosas.
Märkige mõõtmistulemused rühma
andmetelehele.
Jälgige toimuvaid muutusi. Kas miski
üldse muutub? Kirjeldage seda, mida
näete.
GLOBE™ 1996
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9. Tehke rühma andmetelehele kantud
mõõtmistulemuste põhjal graafik. Xteljel (horisontaalsel) on aeg minutites
ja y-teljel (vertikaalsel) teie mõõtmistulemused esialgsest veepiiri näidust
enne seda, kui lisati kuum vesi.
Kindlasti pange kirja graafiku nimi ja
märkige telgedele, mida need väljendavad nii, et ka teised, kes seda
loevad, mõistaksid, mida on mõõdetud.
10. Koostage tahvlile või suurele paberilehele klassi andmeteleht, kuhu igaüks märgib oma andmed. Võrrelge
enda ja klassikaaslaste mõõtmistulemusi, leidke iga kahe minuti jooksul
toimunud veetaseme muutus klassi
keskmisena.
11. Lisage keskmist veetaseme muutust
väljendavad arvud oma graafikule.
Kindlasti märkige juurde, mida need
tähendavad. Mille poolest erineb Teie
termomeetri kohta käiv graafik klassi
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keskmise graafikust?
12. Mõtestage graafik lahti. Mida Teie
graafik väljendab? Milliseid järeldusi
võite teha?

oma termomeetrit kalibreerida tavalise
termomeetriga.

Edasised uuringud
1. Mõõtke tavalise termomeetriga vee
temperatuuri pudeltermomeetri sees
ja võrrelge seda vee temperatuuriga
väljaspool termomeetrit. Kas vee
liikumine kõrres muutub, kui temperatuurid on erinevad? Viige läbi katse,
tehke ülestähendusi ja esitage tulemused klassile.

13. Miks on oluline enne järelduste
tegemist läbi viia rohkem kui üks
eksperiment?
Võimalikud probleemid

• Savikorgis on praod ning vesi imbub
sealt välja.

• Kui liitrine pudel pole ääreni vett täis,

2. Kas anuma suurus mõjutab termomeetri tööd? Kavandage eksperiment,
mis kontrolliks seda hüpoteesi, viige
see läbi ning esitage tulemused tabeli
kujul.

läheb rohkem aega kuni vesi mööda
kõrt üles tõusma hakkab. Võib juhtuda,
et vesi ei tõusegi mööda kõrt üles.

• Ühe- ja kaheliitrise pudeli vee temperatuuride erinevus pole piisavalt suur.
Optimaalne oleks 25o C või enam . Kui
erinevus on väiksem, ei teki kõrres erilist liikumist. Kuuma ja külma kraanivee erinevus peaks olema piisavalt
suur, et katse õnnestuks.

3. Minge raamatukokku ning uurige,
millistest materjalidest on erinevad
termomeetrid valmistatud. Uurige
välja nende tööpõhimõtted. Esitage
tulemused klassile.
4. Helistage kohalikku meteoroloogiajaama ning uurige välja, mis tüüpi
termomeetreid seal kasutatakse.
Külastage meteoroloogiajaama. Tehke
fotosid ning pange kokku seinaleht,
mida klassile näidata.

• Õpilased unustavad algse veepiiri
kõrrele märkimata. Veenduge, et nad
on aru saanud, et märge tuleb teha
kohe peale liitrise pudeli asetamist
kaheliitrisesse.

• Kui Teil on raskusi jää hankimise või

Variandid noorematele ja
vanematele õpilastele

5. Kasutage termomeetrite valmistamisel erineva läbimõõduga kõrsi ning
vaadake, kas see põhjustab mingeid
erinevusi. Mis võib teie meelest neid
erinevusi põhjustada? Kas see mõjutab
ka päristermomeetrite valmistamist?

Noorematele õpilastele: Nooremad õpilased
võivad valmistada termomeetri ja jälgida
vee liikumist kõrres, kuid nad ei pruugi
märgistada veepiiri iga kahe minuti tagant.
Õpetaja peaks neile kaheliitrise plastmassanuma eelnevalt valmis lõikama.

6. Uurige välja, kuidas mõõdavad teadlased vee temperatuuri ookeanides
erinevatel sügavustel. Näidake
ookeanikaardi peal vee keskmist
temperatuuri. Koostage tabel, mida
klassile näidata.

klassiruumis säilitamisega, võite selle
osa katsest vahele jätta või esitada
demonstratsioonina.

Vanematele õpilastele: Proovige muuta teisi
parameetreid. Näiteks: erineva suurusega
kõrred, suuremad või väiksemad kuuma
vee anumad, erineva suurusega anumad
termomeetrite jaoks. Õpilased võivad ise
eksperimendi kavandada, läbi viia ning
tulemused klassile ette kanda. Nad võivad
GLOBE™ 1996

Õpilaste hindamine
Õpilased peaksid eksperimendi käigus
teadma vastuseid küsimustele õpilaste
ülesandelehel. Samuti peavad nad oskama
tunnis või viktoriinil selgitada termomeetri
tööpõhimõtteid.
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Termomeetri ehitamise
ülesandeleht
(Paljundage ning jagage õpilastele.)
Eesmärk
Aidata õpilastel mõista, kuidas töötab vedeliktermomeeter.

Lühiülevaade
Pudeltermomeeter, mille Te selle ülesande käigus ehitate, sarnaneb paljuski sellele
termomeetrile, mida kasutatakse GLOBE instrumentide kapis. Kuid nende vahel on
siiski erinevusi. Mõlemas kasutatakse vedelikke, kuid need on erinevad. Kas teate, milline
vedelik on tavalises GLOBE termomeetris? Lisaks sellele ei ole termomeetrile, mida te
valmistama hakkate, kraade peale märgitud. Kuid tööpõhimõte on mõlema termomeetri
puhul sama.
Termomeeter, mida Te mõõtmistel kasutate ja instrument, mille ehitate, töötavad
mõlemad põhimõttel, et enamus aineid paisub ja tõmbub kokku vastavalt temperatuuri
kõikumisele.
See laboratoorne töö illustreerib ka soojuse levimise põhimõtet. Kui soe objekt asetatakse
vastu külma, kandub soojus juhtivuse teel soojalt objektilt külmale. Näiteks, kui talvel
panete palja käe vastu auto iluvõret, kandub soojus juhtivuse teel Teie käelt metalli.
Tööl käies tehakse tavaliselt meeskonnatööd. Ka selle ülesande läbiviimisel olete osa
meeskonnast. Teie ülesannete kirjeldused:
Esimene õpilane - kokkupanija - muretseb vajaliku materjali ning paneb termomeetri
kokku.
Teine õpilane - ajamõõtja-tulemuste esitaja - jälgib kaheminutilisi intervalle peale
eksperimendi algust, märgib kõrrele, kui palju vesi on liikunud, mõõdab
eksperimendi lõpus kõrrel märkide vahemaad ära, ütleb ülesmärkijale tulemused
ja kannab eksperimendi tulemused klassile ette.
Kolmas õpilane - ülesmärkija - märgib üles mõõtmised, mis ajamõõtja teeb ja kannab
rühma tulemused andmelehtedele.
Materjalid ja töövahendid (ühe õpilaste rühma kohta)
Jää
Vesi
Üks 1-liitrine plastmassist pudel
Läbipaistev või valge plastmassist joogikõrs
Keraamiline savi
Kaks 2-liitrist plastmassist pudelit - nende pudelite kaelad lõigake ära
Käärid või nuga 2-liitriste pudelite kaelade äralõikamiseks
Toiduvärv (punane, sinine ja roheline sobivad paremini kui kollane)
Käekell või sekundiseieriga kell
Joonlaud
Marker, viltpliiats või sulepea kõrrele märkide tegemiseks
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Termomeetri ehitamise ülesandeleht

Termomeetri ehitamine
1. Täitke liitrine pudel ääretasa
külma kraaniveega.
2. Lisage neli tilka toiduvärvi see aitab teha veejoone hästi
nähtavaks. Sinine, roheline või
punane värv on parimad.
3. Rullige tükk savi või plastiliini
umbes 25 mm laiuseks ribaks ja
keerake see ümber joogikõrre
keskkoha.
4. Asetage kõrs pudelisse ja
sulgege pudel õhukindlalt
saviga. Seejuures ei tohi kõrt
kokku pigistada. Suruge savikork nii sügavale, et veejoon
kõrres nähtavale ilmuks.

Eksperiment
1. Asetage veega täidetud liitrine pudel (pudeltermomeeter)
kaheliitrisesse plastmassanumasse. Tehke kõrre peale
märge sinna, kus on veepiir.

2. Täitke kaheliitrine anum kuuma kraaniveega. Oodake kaks minutit. Märkige veepiir
kõrre peal ära. Korrake märkimist iga kahe minuti tagant kümne minuti jooksul.
Kümne minuti pärast mõõtke joonlauaga ära iga märke kaugus algsest veepiiri
tähistavast märgist kõrre alaosas.
Märkige mõõtmistulemused tabelisse, kus on märgitud veepiiri asukoht kõrrel
(millimeetrites) 2, 4, 6, 8 ja 10 minuti järel.
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Jälgige toimuvaid muutusi. Kas miski üldse muutub? Kirjeldage seda, mida näete.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Pange teise kaheliitrisesse anumasse jääd ja külma vett.
4. Asetage pudel-termomeeter jäävette ja pange oma tähelepanekud kirja.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Mis juhtub veetasemega kõrres, kui termomeeter asetada kuuma vette? (Vastus:
veetase tõuseb umbes 4 cm võrra kui temperatuuride erinevus on 25 kraadi.) Miks?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mis juhtub veetasemega siis, kui termomeeter asetatakse külma vette? (Vastus: See
langeb.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Selgitage, miks nii juhtus.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Lähtuvalt eelmise küsimuse vastusest selgitage, kuidas töötab keskpäevase
temperatuuri mõõtmiseks kasutatav GLOBE maksimum-miinimumtermomeeter.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Millise kahe parameetri muutumine põhjustaks tesitsugused tulemused? (Mõned
vastused: pudeltermomeetriga kokku puutuva vee hulk, vee temperatuur, anuma suurus,
kõrre läbimõõt.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
GLOBE™ 1996
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9. Tehke rühma andmetelehele kantud mõõtmistulemuste põhjal graafik. X-teljel
(horisontaalsel) on aeg minutites ja y-teljel (vertikaalsel) teie mõõtmistulemused esialgsest
veepiiri näidust enne seda, kui lisati kuum vesi. Kindlasti pange kirja graafiku nimi ja
märkige telgedele, mida need väljendavad nii, et ka teised, kes seda loevad, mõistaksid,
mida on mõõdetud.
10. Koostage tahvlile või suurele paberilehele klassi andmeteleht, kuhu igaüks märgib
oma andmed. Võrrelge enda ja klassikaaslaste mõõtmistulemusi, leidke iga kahe minuti
jooksul toimunud veetaseme liikumise keskmine.
11. Lisage veetaseme keskmist liikumist väljendavad arvud oma graafikule. Kindlasti
märkige juurde, mida need tähendavad. Mille poolest erineb Teie termomeetri kohta
käiv graafik klassi keskmise graafikust?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Mõtestage graafik lahti. Mida Teie graafik väljendab? Milliseid järeldusi võite teha?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Miks on oluline enne järelduste tegemist läbi viia rohkem kui üks eksperiment?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Maa, õhk ja vesi
Eesmärk
Selgitada õpilastele, et maapind ja vesi
kuumenevad ning jahtuvad erineva kiirusega ning et pinnase ja vee omadused
mõjutavad õhu soojenemist nende kohal

Andmete paigutamine tabelitesse
Graafikute koostamine
Tõhus rühmatöö

Materjalid ja töövahendid (ühe
õpilaste rühma kohta)
Kaks plastmassämbrit, vähemalt 30
cm kõrged
Sentimeeterjoonlaud
Kuus termomeetrit
Vahendid termomeetrite riputamiseks
ämbrite kohale (nöör ja pulgad)

Lühiülevaade
Õpilased mõõdavad temperatuurikõikumisi mullas, vees ja õhus, mis kõik
päikese käes kuumenevad

Aeg
Kokku kolm kuni neli tundi; tegeliku
ülesande jaoks üks kuni kaks tundi

Õpilaste tase
Keskmine ja edasijõudnud

Põhimõisted ja oskused
Mõisted
Erinevad ained nagu muld, vesi ja
õhk juhivad energiat ning soojust
erinevalt
Oskused
Eksperimendi kavandamine ja
läbiviimine
Andmete mõõtmine ja talletamine

Ettevalmistus
Leidke vabas õhus koht, kus saaks eksperimenti läbi viia. (Neid ülesandeid saaks
täita ka klassiruumis, kui päikesevalgus
asendada tugeva kunstliku valgusallikaga.) Parimad tulemused saavutate
soojal päikesepaistelisel päeval. Jagage
õpilased väikestesse töörühmadesse. Võite
katset kõigepealt ise demonstreerida, et kõik
õpilased mõistaksid, kuidas seda läbi viia.

Taust
Üks olulisi põhjuseid, miks maailmas on
erinevad ilmastikutingimused, tuleneb
sellest, et maapind ja vesi soojenevad
erineva kiirusega. Seetõttu tekivad udu või
sademed.
Näiteks tekivad pärastlõunased tormid
Floridas tihti selle tõttu, et päeva jooksul
kuumeneb maapind kiiremini kui vesi. (Et
sellest paremini aru saada, peaksid
õpilased välja uurima, mis tekitab briisi
ehk meretuult.) Nendes maailma osades,
kus esineb mussoone (aastaaegadega
vahelduvaid tuuli), iseloomustab vihmaGLOBE™ 1996

perioodi aktiivsete (vihmaste) ja mitteaktiivsete (vihmata) ilmastikutingimuste
vaheldumine, mis sõltub sellest, kas
maapind on kuiv või märg.
Õpilased on võibolla märganud vee ja
maapinna erinevaid soojenemis- ning
jahtumiskiirusi, kui nad on kunagi
jooksnud kuumal päikeselisel pärastlõunal
paljajalu üle liivaranna vette. Tõenäoliselt
mäletavad nad, kui kuum oli maapind ning
kui jahe ja värskendav vesi. Kui nad olid
rannal seni, kuni päike loojus, võib neile
meenuda, et sel kellaajal on rand see, mis
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tundub jahe ning hoopis vesi on soe.
Õpilased võivad taolist vee-maa erinevust
uurida lihtsa katse abil.

Mida ja kuidas teha
Täitke üks ämber umbes 15 cm kõrguseni
mullaga. Täitke teine ämber sama kõrguseni jaheda veega (näiteks väljas asuvast
kraanist). Asetage mõlemad ämbrid välja
päikese kätte. Kummassegi ämbrisse
paigutage termomeetrid 1 cm pinnast
kõrgemale ning 1 cm ja 8 cm sügavusele
aine sisse. Püüdke termomeetrid paigutada
nii, et päikesevalgus ei langeks neile otse.
Laske termomeetrite näitudel stabiliseeruda. Kirjutage üles termomeetrite algnäidud.

jus kiiresti atmosfääri ning maapind jahtub
kiiresti. Kuigi vesi soojeneb aeglasemalt kui
maapind, siis kord soojenenud, jahtub ta
maha aeglasemalt. Kui õpilased kordaksid
neid mõõtmisi mitu tundi peale päikeseloojangut, selguks, et veetemperatuur ühe
sentimeetri sügavusel on kõrgem kui mullas samal sügavusel.

Lugege kõigi termometrite näite iga kahe
minuti tagant 20 minuti jooksul. Edasi
lugege näitusid ühe, kahe ja kolme tunni
järel.

Teemad aruteluks
Kas mulla temperatuur ühe sentimeetri
sügavusel pinna all on kõrgem kui kolm
tundi tagasi, kui õpilased ämbrid välja tõid.
Kas vee pinnatemperatuur on kõrgem kui
kolm tundi tagasi? Miks?
Kumb temperatuurinäit on 8 cm sügavusel
kõrgem, vee või mulla oma? Milliseid
järeldusi saavad õpilased sellest katsest
teha?
Teie õpilaste saadud tulemused peaksid
näitama, et mulla pinnakiht oli ühe
sentimeetri sügavusel palju soojem kui vee
pinnakiht. Vesi oli 8 cm sügavusel kolme
tunni möödudes soojem kui muld 8 cm
sügavusel. Temperatuur ühe sentimeetri
kõrgusel pinna kohal peaks mulla puhul
kõrgem olema, kui vee puhul.
Vee molekulid liiguvad palju vabamalt kui
molekulid, millest koosneb muld. Seetõttu
jaotub soojus vees suurema ruumala peale
kui mulla puhul. Seepärast on kolm tundi
päikese käes olnud vesi ämbris 8 cm sügavusel soojem kui mullas. Peale päikeseloojangut eraldub mulda neeldunud sooGLOBE™ 1996

2 - 46

Atmosphere

Pilvevaatlus
Eesmärk
Jälgida pilvi ning ilmastikutingimusi ja
mõista nende vahelisi seoseid

Lühiülevaade
Õpilased jälgivad viie päeva jooksul pilvi
ning seostavad tehtud tähelepanekuid
ilmastikutingimustega

Aeg
Kümme minutit päevas viie päeva jooksul, lisaks pool tundi aruteluks.

Õpilaste tase
Kõik tasemed

Oskused
Pikema aja jooksul süstemaatiliste
vaatluste teostamine
Ühe vaadeldud nähtuse seostamine
teisega

Materjalid ja töövahendid
GLOBE teadusmärkmikud ja
pilvekaardid

Ettevalmistus
Jagage õpilased väikestesse töörühmadesse. Seletage, kuidas nad oma vaatlustulemused peavad GLOBE teadusmärkmikesse registreerima

Põhimõisted ja oskused
Mõisted
Pilved ning nende muutumise seos
ilmaga.

Mida ja kuidas teha
Viie päeva jooksul vaatlevad õpilased
hoolega pilvi ja kirjutavad üles, mida nad
näevad. Kui nad ei tea veel pilvede nimesid,
pannakse kirja, millised need pilved välja
näevad. Kõige parem on, kui taevast
vaadeldakse kolm korda päevas: hommikul
(teel kooli), pärastlõunal (lõunasöögi paiku)
ja hilisel pärastlõunal (teel koolist koju).
Tähtis pole niivõrd vaatluste täpne kellaaeg
kuivõrd see, et vaatlusi teostataks iga päev
enam-vähem samal ajal. (Näiteks hommikused vaatlused tuleks kõik teha kella
kaheksa paiku, mitte ühel päeval kell 7 ja
teisel päeval kell 10. Sama kehtib ka
päevaste ja õhtuste vaatluste kohta.)
Iga päeva lõpuks märgivad õpilased üles
ka päeva ilmastikutingimused. Kas hommikul sadas ning pärastlõunal läks ilm
selgemaks? Kas terve päeva sadas lund?
Kas oli tuulevaikne ja niiske? Õpilased ei
pea oma sissekandeid tegema väga täpselt
GLOBE™ 1996

(vaja pole sademete hulka ega õhuniiskuse
protsenti), kuid nad peaksid ilma võimalikult mitmekülgselt ja selgelt kirjeldama.
Tehes märkmeid oma pilve- ja ilmavaatluste kohta peaksid õpilased otsima
seoseid. Näiteks: kas hommikustele cirruspilvedele (õhukesed kiudpilved) järgneb
pärastlõunal tavaliselt äikesetorm? Kas
väikestest kohevatest cumulus-pilvedest
tuleb üldse sademeid?
Peale nädalapikkust pilve- ja ilmavaatluste
tulemuste üleskirjutamist laske õpilastel
oma tähelepanekute põhjal ennustada,
milline ilm tuleb homme. Laske neil selgitada, miks nad just nii ennustasid. Las
iga õpilane jälgib, kui edukalt ta ilma
ennustada suudab. Ehk vaatavad õpilased
ilmaennustamise rasket tööd pärast seda
teise pilguga.
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Lisa 1: Pilvede tüübid
Lisa 2: Instrumentide kapi joonis
Lisa 3: Sõnastik
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Lisa 1: Pilvede tüübid
(pildid ja kirjeldused)
Tüüpi kirjeldatakse peamiselt nelja mõistega:
CIRRO kiudpilved
ALTO kõrgpilved
CUMULUS valged rünkpilved
STRATUS kihtpilved
Kasutage pilvede vaatluse tulemuste kirjeldamiseks alljärgnevat kümmet pilvetüüpi:

Ülemised pilved
Cirrus (kiudpilved)
Need pilved sarnanevad valgetele õrnadele
sulgedele ja näivad mõnikord vahule
löödutena.

Cirrocumulus (kiudrünkpilved)
Need pilved on õhukesed ja valged ning
meenutavad oma struktuurilt puuvillakuhilaid või varjudeta lainevirvendust. Nad
sisaldavad väga külmi allajuhtunud
veetilku.
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Cirrostratus (kiudkihtpilved)
Need pilved on õhukesed ja läbipaistvad
hele-kahvatud kihid, mis koosnevad
jääkristallidest. Nad võivad osaliselt või
täielikult katta taeva ja võivad mõnikord
tekitada halo ümber päikese.

Keskmised pilved
Altostratus (kõrgkihtpilved)
Need pilved moodustavad sinaka või
hallika loori, mis osaliselt või täielikult
katab taeva. Päike võib paista läbi nende
pilvede, kuid nad ei tekita kunagi halo
efekti.

Altocumulus (kõrgrünkpilved)
Need pilved on nagu hallides ja valgetes
toonides merelained. Nad koosnevad
peamiselt veetilkadest ja jääkristallidest.

GLOBE™ 1996
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Madalpilved
Stratus (kihtpilved)
Need on hallid pilved, mis lasuvad väga
madalal maapinna kohal. Tavaliselt
näevad nad välja nagu lamedad kihid,
kuid esinevad mõnikord ka räbalakujuliste kuhilatena. Nendest pilvedest sajab
harva.

Stratocumulus (taandrünkpilved)
Need pilved on hallid või kahvatuvalged. Nad on tekkinud vanadest
kihtpilvedest või laiali hajunud
rünkpilvedest. Nende pilvede alumine
pool on enamasti ümara vormiga, ülemise
poole pind aga reeglina tasane.

Nimbostratus (kihtsajupilved)
See on väga tume halli tooniga pilvekiht,
mis varjab päikesevalguse. Ta on
massiivne ja temast sajab pidevalt
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Cumulus (rünkpilved)
Nendel pilvedel on tasane põhi ja
tihedad kumerustest koosnevad tipud,
mis meenutavad suurt lillkapsast. Kui
päike valgustab rünkpilvede harju,
muutuvad nad säravvalgeteks. Pilvede
põhi on tavaliselt tumedam.
Rünkpilvedest reeglina ei saja.

Cumulonimbus (rünksaju- e.
äikesepilved)
Need on väga suured, rasked ja tihedad
pilved. Neil on üldiselt tasane ja tume
pind, millest ulatuvad välja teravad
pikad tipud nagu massiivsed mäed või
rauakamakad. Nende pilvedega kaasnevad sageli välgud, müristamine ja mõnikord ka rahe. Nad võivad tekitada ka
keeristorme.
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Lisa 2: Instrumentide kapi
joonised
Ehitage instrumentide kapp puidust ning värvidge ta seest ja väljast valgeks. Osad võib
kokku liimida või ühendada kruvide või naeltega. Uks tuleks kinnitada hingedega ning
varustada lukuga. Instrumendid tuleb kappi riputada nii, et nad ei puutuks vastu kapi
seina
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Instrumentide kapi joonised

GLOBE™ 1996

2 - 54

Atmosphere

Instrumentide kapi joonised
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Lisa 3: Sõnastik
jooksev temperatuur
see temperatuur, mida te parajasti termomeetrilt loete
keskmised pilved
koosnevad peamiselt veetilkadest.
Nende pilvede alused asuvad atmosfääris 2 - 7 km kõrgusel
madalpilved
koosnevad peamiselt veest, kuid võivad
vahel sisaldada jää või lume osakesi.
Madalpilvede põhjad asetsevad mõnesaja meetri kuni 3 km kõrgusel maapinnast
maksimaalne temperatuur
kõrgeim temperatuur, mis esines pärast
viimast mõõtmist ja termomeetri algseisu viimist.
minimaalne temperatuur
madalaim temperatuur, mis esines pärast viimast mõõtmist ja termomeetri
algseisu viimist
pilved
atmosfääris leiduva kondenseerunud vee
silmaga nähtav vorm. Pilv võib sisaldada
veetilku või jääkristalle. Veetilgad võivad
esineda ka tugevasti allajahtunud (kuni
-40 C) kujul. Lisaks võib pilves leiduda
ka aerosooliosakesi, mis satuvad õhku
suitsuna ja tolmuna või tekivad korstnate ja autode heitgaasidest

sademed
sademeteks loetakse vedelaid või tahkeid
veeosakesi, mis langevad atmosfääris ja
jõuavad maapinnale
tahked sademed (lumi)
tahkete sademete hulka kuuluvad lumi
kui ka teised tahkete sademete liigid
nagu rahe, jääkuulikesed, jääkristallid
ja ka külmunud vihmatilgad
temperatuur
soojuse ja külmuse mõõt
universaalaeg (UT - Universal Time)
lihtne moodus universaalaja mõistmiseks on küsida: mis kell on praegu
Greenwich'is Inglismaal? Greemwich
asub 0-meridiaanil, mis on maailmapäeva alguspunkt. Greenwich'is keskööl
on universaalaeg UT 00:00. Varasemas
kirjanduses on UT asemel kasutatud
lühendit GMT (Greenwich Mean Time)
veevaru
lume (ja teiste tahkete sademete) proovis
sisalduv veehulk. Määramiseks tuleb
proov sulatada ja mõõta sulamisel tekkinud vee hulk
ülemised pilved
ülemised pilved koosnevad peamiselt
jääkristallidest. Nende pilvede põhjad
asetsevad 5 - 13 km kõrgusel

pilvisus
näitab, milline osa taevast (kümnendikes
osades) on pilvedega kaetud
päikese keskpäev
on aeg, millal päike oma päevasel teekonnal asub kõrgeimas punktis. Kohalik
päikese keskpäev tähendab kellaaega,
mis on ühekaugusel päikese tõusu ja päikese loojangu kellaaegadest selles piirkonnas. Päikese tõusu ja loojangu kellaajad võite teada saada kohalikest ajalehtedest või raadiost
GLOBE™ 1996

2 - 56

Atmosphere

