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Nutitelefoni bränd u. Opel astra h küljepeeglid. Audi a 6 2 0d õli.. U
trepp panipaik.. Ruumiline u täht. Portugali k mägi.
,
Ruumiline u täht. Suur d vitamiini puudus. Golf 3 mootoriõli kogus. D päike solaarium
narva mnt. Müüa viru pst 9 2 tub. Linn usa d day. Häälikud ja tähed O ning U. Hääliku
kuulmine (Kas sõnas on U-häälik?). Ruumilise (kuup) ja tasandilise (ruut) kujundi
võrdlus. Mustriharjutus.
,
Ü likooli. Jaama. Anne. S alm e. Koidu.
Väike-Tähe. U rva. Pärna. U us. U us. Asumite ruumilise arengu põhisuunad. Ruumiline
u täht. Laky patser 0 25. Kuidas printida t-särgile. Xbox one s 500gb mänguga forza
horizon 3. Kiiver e 69. Kanal 2 osake minust 128 osa vaatamine .
,
Ta jooksis mu poole. Olles nii ruumiline. Suur Magenta ju ei liigu. Ta liigub me hinges.
Aga mitte videvikus. Kas oskaks leida kujutist sellele .
Ruumiline u
täht. 0 klassi elektritarvitid. Blender don t export ik bones. Reklaam tv 3. Esimesed evalimised maailmas.
Ruumiline u täht. Paide suur-aia 27-1. Kas 1kuune või 1 kuune. Õle 38-1 müük. Erm-i juht. Ader 4-hõlmaline. Lina 5 uueveski
piirkond . U-kujuline jalgrattahoidja mõõdud. L-kategooria kursus.. Oü autosõit
männiku libedarada karjääri tee 2 männiku harju maakond.. Ruumiline u täht.
Ruumiline u täht. Saadetise otsin g smartpost inimee nime järgi. 7 on
viimane. Tasuta s. Kalastuslu a. Jaamad soome k.
,
Ü
lemiste city. Ipro 4 7w komplektis trafoga. Ruumiline u täht.. Käive 7 blaze oü. C tähe.
Zla0857 2. Treening tarust 3 aastasele. Märkus. Mõni sõnana hääldatav ja üldkeeles
sage suurtähtlühend on aja jooksul muganenud sõnaks: ufo. ehk töölühendeid [6].
Tähtsaimad on kaks liigitust. 1. Lühendusviisi järgi (milline osa sõnast või sõnadest
moodustab lühendi) eristatakse algustäht-, katkend- ja valiktähtlühendeid. Kristi
Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii,
2021. Foto: Marje Eelma. Loodus on unenägu. Ka valgus muutis värve iga järgmine
hetk. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?",
Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. 45.87.249.175 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1;
rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0 SeaMonkey/2.19. Kristi Kongi
isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021.
Foto: Marje Eelma. C*-algebra - Cantori aksioom - Cantori diagonaaltõestus - Cantori
hulk - Cantori teoreem - Capelli teoreem - Cardano valem - Carlemani võrratus Cartesiuse koordinaadid - Cassini ovaal -. Tänud! Angeliina Liivlaid, Maria Hommik,
Urmo Teekivi, Hele-Riin Juhkama, Maria Shamshuvarova, Mari Möller, Verena de
Lange, Elena Past, Argo Otsma, Tanel Paliale, Ahti Lill, Eike Eplik. Kristi Kongi
isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021.
Foto: Marje Eelma. Algustähtlühend on sõna esimene täht: a– aasta, u– umbes, s–
sekund, sent, sajand või saar, E– esmaspäev. Magenta. Ta võib olla mina, aga ta võib
olla ka sina. Siin näitusel on kirjeldusi hommikust hommikuni, päevast päevani,
kevadest 2020 kevadeni 2021 ja momente erine-vatest aastaaegadest, päevadest,
tundidest. Mind huvitab, kuidas me märkame enda ümber olevat. See on see, millega
ma igapäevaselt tegelen. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes
või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. Kristi Kongi
isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021.
Foto: Marje Eelma. haar - Hadamardi kompositsioon - Hadamardi konfiguratsioon Hadamardi korrutis - Hadamardi kvaasianalüütiline funktsioonide klass - Hadamardi
lakuun - Hadamardi maatriks - Hadamardi multiplikatsiooniteoreem - Hadamardi
teoreem - Hadamardi teoreem determinantidest - Hadamardi teoreem iseärasuste
korrutamisest - Hadamardi teoreem kolmest ringist - Hadamardi teoreem lakuunidest
- Hadamardi teoreem täisfunktsioonidest - Hadamardi tingimus - Hadamardi valem Hadamardi variatsioon - Hadamardi variatsioonivalem - Hadamardi võrratus Hadamardi-Cartani teoreem kõverusest - Hadamardi-Cartani teoreem muutkondadest
- Hahni-Banachi teoreem - hajumine nulliks - hajus hulk - hajuv integraal - hajuv jada hajuv korrutis - hajuv rida - hajuvad sirged - hajuvate ridade teooria - Hameli baas Hamiltoni ahel - Hamiltoni graaf - Hamiltoni operaator - Hamiltoni teoreem - Hamiltoni
funktsioonid - harilik diferentsiaalvõrrand - harilik murd - harmooniline analüüs harmooniline funktsioon - harmooniline jada - harmooniline keskmine - harmooniline
nelik - harmooniline progressioon - harmooniline proportsioon - harmooniline rida harmooniline võnkumine - harmoonilised paarid - Hausdorffi aksioom - Hausdorffi
ruum - Heaviside'i funktsioon - Heawoodi graaf - helikoid - hermiitiline bilineaarvorm hermiitiline maatriks - hermiitiline operaator - hermiitiline ruutvorm. Abeli
diferentsiaal, holomorfne või meromorfne diferentsiaal kompaktsel või kinnisel
Riemanni pinnal. Vaatan päikese poole, panen kinni silmad ja jälgin, kuidas minu
silme eest voolavad läbi värvid ja kujundid. Selleks ei pea isegi kodust väljuma.
Muidugi on seda veel parem teha mõne metsajärve ääres kesk looduse helisid ja
värske õhu lõhnu, mõnusas rammestuses pikast jalutuskäigust. Kust tulevad need
värvid ja kujundid? On need mälupildid? Kristi Kongi on mulle rääkinud, et tema jaoks

on kõige inspireerivam ja loomingulisem aeg sügis ja talv– eriti kaamose aeg.
Kahtteist ja natuke peale viimast kuud võib meenutada kui lõputut kaamost või on
see hoopis andnud aega päriselt näha esimeste lehtede tärkamist ja kõiki neid imelisi
värve, siinsamas. 5.154.253.57 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0)
Gecko/20100101 Firefox/22.0 SeaMonkey/2.19. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht
Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. Olen
viimased aastad ringi liikudes kirjutanud üles värvide nimetusi. Olen avastanud, et
niiviisi värvide kaudu kohakogemuste kirjeldamine ning hiljem nende värvide järgi
kogetu meenutamine on kõige täpsem ja tõesem. Igaüks meist mõistab ja tajub värve
erinevat moodi. Mina mõtlen maalimisel värvist kui sümbolist. Samas mõjutab mind
lugude jutustamisel ka värvide ajalooline mõtestatus. Kuidas värvid kõnelevad
erinevatel aegadel. Oma isikunäitusel Kogo galeriis tegelen uue uurimusega. Jutustan
lugusid värvide kaudu. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või
oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev
täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma.
aasruum, topoloogilise ruumi kõigist aasadest koosnev kompaktse-lahtise
topoloogiaga topoloogiline ruum. kaalutud keskmine - kaar - kaasmaatriks - kaatet kahanev funktsioon - kahe muutuja funktsioon - kahe valimi t-test - kahealuseline
graaf - kahekordne faktoriaal - kahendsüsteem - kahevalentne loogika - kaksliige kaldkorpus - kaldsümmeetriline maatriks - kanooniline Abeli integraal - kanoonilised
Abeli integraalid - kaos - kaoseteooria - kardinaalarv - Karnaugh' kaart - kasvav
automaat - kasvav funktsioon - kategooria - kategooriateooria - katse - kaugus - Kautomorfism - keel - keha - kehtestatav valem - kera - kesknurk - keskväärtus TEENunud lahend - kiir - kiivsed sirged - kindel sündmus - kinnine hulk - kinnine
vahemik - klass - klassikaline tõenäosus - Kleini printsiip - Kleini pudel - klothoid kohavektor - kollineaarsed vektorid - kolme sigma reegel - kolmemõõtmeline
eukleidiline ruum - kolmemõõtmeline ruum - kolmliige - kolmnurga võrratus kolmnurk - kolmnurkmaatriks - kolmnurkne püstprisma - Kolmogorovi keerukus kommutatiivne ring - kommutatiivsus - kompaktsusteoreem - kompleksarvud kompleksarvude hulk - kompleksmuutuja funktsioon - kompleksmuutuja funktsioonide
teooria - komplekstasand - konfiguratsiooni automorfism - konfokaalsed
koonuselõiked - konformse struktuuri automorfism - kongruents - kongruentsus konoid - konstant - kontiinumi hüpotees - kontragredientne automorfism kontsentrilised objektid - konvolutsioon - koondumine - koondumine kauguse järgi koondumine mõõdu järgi - koondumine normi järgi - koondumine tõenäosuse järgi koondumisabstsiss - koonduv integraal - koonduv jada - koonduv korrutis - koonduv
rida - koonduvus -. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli
see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev
täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma.
Sidekriipsu kasutatakse liitsõnaosade piiril, kui esi- või mõlemast osast on tehtud
väiketähtlühend: e-post– elektronpost, t-liige– tegevliige, maj-dr– majandusdoktor,
osk-juh, osk-juhataja– osakonnajuhataja, rg-kood– registrikood. Sidekriipsu ei panda,
kui liitsõnast tervikuna on moodustatud valiktähtlühend ( õa– õppeaasta, lk– lehekülg,
rmtk– raamatukogu). Erandina on lugemist hõlbustav sidekriips mõnes pikemas
valiktähtlühendis, nt auastmed kpt-ltn– kaptenleitnant, n-srs– nooremseersant, mkpt– mereväekapten. Kristi Kongi isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või
oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021. Foto: Marje Eelma. Valiktähtlühend on valik
lühendatavas keelendis esinevaid tähti, kõige sagedamini kaks-kolm tähte. Lihtsõna
lühendamisel valitakse enamasti kaashäälikutähed, liitsõnade ja sõnaühendite puhul
sõnade algustähed: vt– vaata, nr– number, prk– perekond, lp– lugupeetud, õa–
õppeaasta, ak– arvelduskonto, jne– ja nii edasi, v.a– välja arvatud; väga austatud, nö– nii-öelda, IT– infotehnoloogia, MTÜ– mittetulundusühing. 2. Õigekirjutuse ja tekstis
kasutamise seisukohast on oluline eristada väiketäht- ja suurtähtlühendeid. Väikese
algustähega sõnadest ja sõnaühendeist moodustatakse enamasti (aga mitte alati)
väiketähtlühend ( a– aasta, okt– oktoober, lp– lugupeetud, e-– elektrooniline, elektron). Väiketähtlühend kirjutatakse suure algustähega (algustähtlühend suurelt), kui ta 1)
jääb lause algusse: Lp Mari Maasikas!; E-hääletamise tulemused on selgunud; Mparkimine võimaldab aega kokku hoida; 2) on nime või suurtähelise nimetuse osa: LAmeerika, E-õppe Arenduskeskus. Meil on rõõm Kogo galeriis esitleda Kristi Kongi
isikunäitust„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?". Kristi Kongi
isikunäitus„Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?", Kogo galerii, 2021.
Foto: Marje Eelma. * Protsessi esimesi vilju sai näha 2020 aasta juunis siinsamas
Kogos avatud grupi näitusel " Aeg unistada või karta? ", kus Kristi Kongi osales
seeriaga "Kas on veel olemas valgust ja värve?". TÜ Füüsika Instituut, TÜ Koolifüüsika
Keskus, Taavi Tuvikene, Tõnis Eenmäe, Peeter Tenjes, Mari Reilson, Maret Lepplaan,
Kristel Uiboupin, Rünno Lõhmus, TÜ Arvutiteaduse Instituut, Tartu Tähetorn, Jaak
Kikas ja Materjalimaailm. Kuigi Päike soojendab korraga vaid Maa ühte külge, ei kõigu
Maal ööpäevane temperatuur väga palju– Maad ümbritseb atmosfäär, mis ei lase Maal
soojuskiirgusena liiga palju energiat kaotada. Näiteks meie naaberplaneedil Marsil,
kus atmosfäär on väga hõre, muutub temperatuur ööpäeva jooksul väga palju–
päevane temperatuur võib tõusta kuni 25 ˚C-ni ning öine langeda–125 ˚C peale.
Valguse võib laias laastus jagada kaheks: nähtavaks valguseks ja nähtamatuks
valguseks. Seda valguse osa, mida me näeme, nimetatakse nähtavaks valguseks.
Nähtamatu valgus on aga ultraviolettvalgus ja infrapunavalgus. Nii võib öelda, et
valgus ümbritseb meid isegi siis, kui viibime täiesti pimedas ruumis. Kumma
valgusega, küünlaleegi või gaasipliidiga, kaasneb kõrgem temperatuur? Mille järgi
otsustad?. Kui suuname valge valguse läbi punase klaasi, siis tekib seinale punane
valguslaik. See on sellepärast, et punasest klaasist pääseb läbi vaid punane valgus,
teist värvi valgused neelduvad. Sarnaselt laseb sinine klaas läbi vaid sinist valgust,
roheline klaas ainult rohelist valgust jne. Füüsikud ütlevad selle kohta valguse
filtreerimine ja eri värvi klaasid on valgusfiltrid. Newton oletas, et spektri värviliste
valguste liitmisel saadakse uuesti valge värvus. Tal oli õigus ning ta tõestas seda ka
katseliselt. Newton suunas spektri värvid ühte punkti ning sai tulemuseks valge
valguse. ja seesama lillesülem läbi sinise valgusfiltri. Pange tähele, et sinised õied
joonistuvad nüüd Millise lainepikkusega valgust nimetatakse nähtavaks valguseks?
Vastamiseks uuri elektromagnetlaineteskaalat. Päike nähtuna maalähedaselt orbiidilt.
Maalt paistab Päike kollasena vaid sellepärast, et osa valgust neeldub Maa

atmosfääris. Igapäevaelus me kasutame erinevaid valgusallikaid. Erinevatel
valgusallikatel on üldiselt ka erinevad spektrid. Näiteks hõõglambi valgus on enamasti
natuke kollakam kui päikesevalgus, kuna sisaldab vähem sinist ja violetset valgust.
Valguse spektreid esitatakse tihti graafikutel, kus horisontaalsel teljel on erinevad
värvid, vertikaalsel teljel see, kui tugev üks või teine värv uuritavas valguses on. Siit
leheküljelt leiad küünla, LED-lambi, päevavalguslambi ja laseri spektrid nii fotol kui ka
graafikul. Võrdle neid! Päikeselt purskunud laetud osakeste vood põhjustavad Maa
atmosfääri jõudes virmalisi. Liitvalgus, spekter Valge valgus on liitvalgus, st ta
koosneb erineva värvusega valgustest. Liitvalguse moodustavate värvuste paletti
nimetatakse spektriks. Päikese siseehitus õiges mõõtkavas. Päikese pinnal esinevad
tumedad ja heledad laigud näitavad vastavalt madalama ja kõrgema temperatuuriga
piirkondi. Infravalgust kiirgavad kõik soojad kehad, sellepärast võib seda nimetada ka
soojuskiirguseks– me tajume seda soojusena, kui satume lõkke või kuuma pliidi
lähedale. Kõrgema temperatuuriga kehade soojuskiirgus on tugevam, külmade
kehade soojuskiirgust me füüsiliselt ei taju. Väga intensiivne soojuskiirgus võib
põhjustada ka põletust, süüdata või sulatada esemeid. Esemed pleekuvad, kui nad
päikese kätte seisma jätta. Kollakas päikesevalgus langeb värvilistest klaasidest
tehtud aknale, põrandale langevad erineva värvusega valguslaigud. Küünal
vaadatuna läbi joonte võrgustikuga kaetud valgusvõre (difraktsioonivõre). Päikeselt
purskunud laetud osakeste voog Päikeselt Maale. Maad kaitseb magnetväli, mis
kallutab laetud osakesed kõrvale. Maa ümber on kujutatud Maa magnetosfääri.
Sellest hoolimata jõuab osa laetud osakestest Maa magnetpooluste kaudu atmosfääri
ja sellest tekitivad virmalised. Vasakpoolne pilt on tehtud tavalise, parempoolne
termokaameraga. Termokaamera (ka soojuskaamera või infrapunakaamera)
registreerib infravalgust. Infravalguse lainepikkus näitab, milline on vaadeldavate
objektide temperatuur. See on väga kasulik näiteks majade soojapidavuse uurimisel,
sest soojad kohad on just need, kust soojusenergia majast välja pääseb. Kas
kõiTEENel tähtedel on sama temperatuur? Milline on Päikese temperatuur? Milline
võib olla suurim temperatuur tähel?. Milliste lihtsate katsetega saab tõestada, et
valgusel on olemas energia?. Infrapunavalgus ehk infravalgus ehk soojuskiirgus
ümbritseb meid ka täiesti pimedas ruumis, kuna kõik soojad kehad kiirgavad
infravalgust. Lisaks infravalgusele ümbritseb meid veel ultraviolettvalgus ehk
ultravalgus (ka UV-kiirgus), mida me ei näe, kuid mis meid mõjutab– näiteks me
päevitume ultravalguse toimel. Kehasid, mis kiirgavad valgust, nimetatakse
valgusallikateks. Mõned valgusallikad kiirgavad lisaks valgusele ka soojust, selliseid
valgusallikaid nimetatakse soojuslikeks valgusallikateks. Päikeselt purskunud laetud
osakeste„tuules" on võimalik tähtede poole purjetada. Selleks tuleks vaid heisata
piisavalt suur päikesepuri. Nähtav ja nähtamatu valgus Valguse võib laias laastus
jagada kaheks: nähtavaks valguseks ja nähtamatuks valguseks. Seda valguse osa,
mida me näeme, nimetatakse nähtavaks valguseks. Nähtamatu valgus on aga
ultraviolettvalgus ja infrapunavalgus (soojuskiirgus). Kuidas saaks katseliselt näidata,
et päikesevalguse ning laelambi valguse spektrid on erinevad?. Valgusel on energia.
Selles on lihtne veenduda, kui paneme tähele, et päikese kätte jäetud kehad
soojenevad või tuletame meelde fotosünteesi, mis toimub samuti Päikelt valguse
vahendusel meieni jõudva energia arvelt. Galaktikad, Linnutee Galaktika on tohutu
tähelise ja tähtedevahelise aine kogum. Ketta kujulist galaktikat, kus meie elame,
nimetatakse tihti erinimega Linnutee. Linnutee ketas paistab meile öise tumeda taeva
taustal heleda ribana. Uuri katseliselt, milline on sinu mobiiltelefoni valguse spekter.
Ultravalguse footonitel on suurem energia ning nii võib ultravalgus inimesele ohtlik
olla. Ultravalguse toimel inimesed päevituvad– nahk muutub pruuniks. Viibides aga
päikese käes pikka aega, võib tekTEENa punetus ning nahapõletik– see on tingitud
liigsest ultravalgusest, mis on nahas vallandunud fotokeemilise reaktsiooni tagajärg.
Liigne ultravalgus võib lisaks naha punetusele tekitada ka nahavähki ning
mikroorganismidele mõjub ultravalgus surmavalt. Umbes sellist pilti näeksime siis, kui
sõidaksime kosmoselaevaga 50 000 valgusaasta kaugusele Linnutee tasapinnast.
Joonisele on kantud ka Linnutee tähtsamad osad. ESTCube-1 oli aktiivne 742 päeva.
Esimese aasta jooksul langes tema päikesepaneelide tootlikkus 60%, missiooni lõpuks
oli see langenud 80%. Füüsikud ütlevad selliste nähtuste põhjal, et valge valgus on
liitvalgus, st ta koosneb erinevat värvi valgustest. Tõepoolest, kuna vesi
vihmapiiskades ise valgust ei kiirga, peab kogu see värvikirevus tulema Päikese
valguse„seest", vihmapiisad teevad need värvid lihtsalt nähtavaks. Tekkivat värvide
paletti nimetatakse spektriks..
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