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l. Elulugu
Tdnu Viik stindis 12. detsembril1939.a.HarjumaalRohuneemekiilas kaluri perekonnas.
jiitkus TallinnaII
Algharidusesai ta Viimsi 7-kl. Koolis, mille l6petas1954.a.Haridustee
l6petamistastusta Tartu
Keskkoolisaastatel1954 1958.Piirastkeskkoolih6bemedaliga
Ulikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna
ftiiisikaosakonda.
Ta l6petasiilikooli 1963.a,saades
astronoomikutse.Samalaastalasusta tddle tolleaegsesse
EestiNSV TeadusteAkadeemra
ja
ja
Fiiiisika AstronoomiaInstituuti sooritaskoheaspirantuuri
sisseastumiseksamid.
Opingus
jiiid agapooleliN6ukogude
Armeesse
kutsumise
t6ttuj aj?itkusidalles1965.a.Sellestajastalates
ja alates1985.a.
on ta td'dtanud
nooremteadurina,
vanemteadurina,
instituuditeadusseketiirina
direktorina(selleaja kestelon instituudinimi kakskordamuutunud- 1973.a.Astroffiiisikaja
ja 1995.a.TartuObservatooriumiks.
Atmosftiiiriftiiisika
Instituudiks
Nii fiiiisika-matemaatikakandidaadi
viiitekirja (1970)kui ka astronoomiadoktori
vaitekirja
(1991)kaitsesta TartuUlikoolis.T. Viik on avaldanud
ligi 80teadusartiklit
erialastes
ajakirjades
ja t,ihtedeatmosftiiirides.
kiirgusehajumisekohtaplaneetide
Viimaseaja t66d on kiisitlevad
polarisatsiooni
m6ju kiirgusvAljaiseloomustavatele
suurustele.
ja EuroopaAstronoomiaiihingu
T. Viik on Rahvusvahelise
Astronoomialiidu
liige.
Kiisimusedja vastused
1. KuidasoletesuutnudiihitadaT6raveres
administraatori
ametiia teadlase
elukutse?
Peaaegu
ainukev6imalussellekson tehaadministraatori
t<i6dtavaliselt66ajalja teadlase
td6d
iilejiiiinudajal.
2. Teil on veelkolmaskiamet- 6ppej6uoma.HiljutineInglismaas6it oli seotudsellega.Mida
tegiteCambridge'is?
Inglismaalkiiisinma Cambridge'i
Ulikoolija AvatudEestiFonditoetusel,et kasutades
iilikooli
Astronoomialnstituudisuurepiirast
raamatukogu,
ajakohastada
omaloengukursust"Teoreetilise
astrofiiiisikaalused".
juhte,kesiisnasageliajakirjanduses
3. Vahelon teadusasutuste
s6nav6tavad.Teiepooleaga
pcicirdutakse
kommenteerimiseks,
sageliteadusuudiste
sestoletealdissdnav6tma.On'sseeneljas
amet?
Ei, sedamaei arva.Asi on vistselles,et omalajalsainmav2igaheakooli,olleslektoriksiihingus
muutus.Olen s6itnudliibi terveEestija
"Teadus"just sellel ajal, kui kosmospopulaarseks
p6him6tteid
selgitanud
kosmoselendude
viigaerinevatele
inimestele.
Kiillap seeon aidanudmul
6ppidaomam6tteidarusaadavalt
viiljendama.
4. Millistetdddegaoleteelusveelkokkupuutunud?
Jakason veelvaruksmingiv6imalikamet,
millegav6iksiteleibateenida?
Olenkiiinudkarjas,teinudheina(teenveelgiigal suvel6ejuures),l66nudkatust,kiiinudmerel,
peksnudrehte,olnuds6dur,ennustanud
ilma,v6tnudnaisejakasvatanud
koostemagaiileskolm
last.
Arvan,et piirasttiiiendus6pet
oleksinv6imelinepraegugi
ilmaennustama,
sestvenekroonupani

kontoritddleivateenimiseks.
sobiksigasugune
sellekstugevaaluse.Jaarvatavasti
5. Kuidastegelikulttoimustiihtedejuurdeminek?
Reaalainete
vastuolen ma alati suurthuvi tundnudja Reaalkoolisolid mul viiga head6petajad.
Mind t6mbasviigateoreetilise
ff.iiisikapooleja iilikooli tulin ma m6ttegaseda6ppida.Kuid siis
ju
r66msasse
seltskonda.
Ning
oli esimestetehiskaaslaste
aegja ma sattusinlunoidivaatlejate
viirbas.
JaanEinastooli see,kesmind astronoomiks
6. Mis on sellesosasolnud lemmikteemadja millele olete eriti keskendunud?
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tl-u
informatsiooni
toovad(viimaselilf
Footonidon ainsad,mis meiletaevakehadelt
*ut ii.rX(
Kuidasneedfootonidtaevakehades
levivadkuid infomahudpole veelmitte vOneldavadki).
polariseeruvad,
mis iganes- seeon olnudminu huviobjektiksjuba pikka
hajuvad,neelduvad,
ma pole,agapiirisv66raksteleskoopika ei pea.
aega.Nii et vaatlevastronoom
kes oleksite
7. Kuuldavastioletesuurlooduse-(a linnu) huviline.Kui Te poleksastronoom,
v6inudolla teadlasena
siis?
trotsivad,iiratab
T6epoolestmeeldivadmulle linnud vaga,sestsee,kuidasnad raskusj6udu
oleksintegelnud,
vaimustust,
agabioloogikssaadamapoletahtnud.Kasma iildseteadustddga
v6ib-ollaoleksinolnudniiitekselektriinsener.
8. Mida teetelaupieval-piihapiieval?
paljutimbruskonnas
niidalavahetustel
matkamas
Kui lapsedolid viiikesed,siiskiiisimenendega
ja niidalavahetustel
jalgsi, rattaga,suuskadel
ja paadiga.Ntiiid on matkaminetagaplaanil
teen
phantasy'ks.
tdddja loenheameelegaraamatuid,
midamujalnimetatakse
pisut.Kui Teil oleksv6imalikvesteldaiiksk6ikkellegaiiksk6ikmillisestajast,
9. Fantaseerime
kellevaliksitevestluskaaslaseks?
surid enneminu siindimist.SellepZirast
tahaksinma hirmsastiniihaoma
Minu vanavanemad
ja tii?ikidanendega.
esivanemaid
peatek6igetiihtsamaks,
liibi aegade
k6igeohtlikumaks?
10.Millist teadusavastust
KunagiammuriiiikisMadisK6iv T6raverefilosoofiaseminaris
Vana-Kreeka
filosoofidest.
Mind
jne
rabasMadiseettekandes
see,kuidaskeeklasedtaipasid,et anud iiks, kaks,kolm,
v6ivadolla
ja mitteolla seotudteisteobjektidega,
objektidomaette
naguiiks kivi, kakstemplit,kolm hiirga
jne. Seeoli t6elinerevolutsioonm6tlemises
ja sellestalgastiinapeevane
teadus- mis on alati
tiihtisja alatika ohtlik.
I l. MillineoleksTeievapideviis?
ABSIT INVIDIA (iirakadestaegasoovihalba).

