
Eesti koolinoorte 26. füüsika lahtine võistlus

28. november 2015. a.

Noorema rühma ülesanded (8. - 10. klass)

Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!
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1. (KLAAS VEEGA) Vett täis klaas on pööratud põhjaga üles
ja riputatud niidi otsa nii, nagu on kujutatud joonisel. Klaasi
äär puudutab veepinda. Klaasi mass on mkl ja selles asuva vee
mass mv. Kui suur on niiti pingutav jõud F? Klaasi diameeter
on d, kõrgus h ning klaasi serva paksusega pole vaja arvestada.
(6 p.)
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2. (KETTA PÖÖRLEMINE) Silindri sees raadiusega R on
ketas raadiusega r. Silinder on paigal ja silindri telg on
vertikaalne. Ketas on horisontaalne ja veereb libisemata
mööda silindri sisepinda. Mitu täispööret teeb ketas ümber
oma telje, kui ta on mööda silindrit veeredes teinud silindrile
ühe tiiru peale? (6 p.)
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3. (KUJUTIS PEEGLITES) Kaks tasapinna-
list peeglit asetsevad 120¶ nurga all. Võrd-
setel kaugustel peeglitest, peegli tasandite
lõikejoonest kaugusel l asub kärbes. Kui kau-
gel on üksteisest kärbse kujutised? (8 p.)
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4. (KOHVIKANN) Joonisel on kujutatud kolmest kok-
kuühendatavast sektsioonist koosnev õhukeste seintega
kohvikann. Sektsioon C täidetakse m = 100 g veega tem-
peratuuril T0 = 10¶C, sektsioon B kohvipulbriga ning
kohvikannu põhja hakatakse alghetkel t0 = 0 s kuumu-
tama võimsusega N = 1000 W.
a) Mis hetkel t1 hakkab sektsiooni A voolama kohvivett?
b) Mis hetkel t2 lõpeb kohvivee voolamine sektsiooni A?
Eeldage, et soojuskaod ja kohvikannu soojusmahtuvus
on tühiselt väiksed. Vee erisoojus c = 4200 J/(kg · ¶C),
aurustumissoojus L = 2300 kJ/kg. (8 p.)
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5. (ELEKTRISKEEM) Neli ühesugust takistit
takistusega R = 3 � ning mõõteriistad on ühen-
datud nii nagu joonisel näidatud. Vooluallika
pinge on U = 9 V. Jukule ja Mannile anti üles-
anne määrata katseliselt mõõteriistade näidud.
Juku asetas mõõteriistad nii nagu joonisel näida-
tud, kuid Mann vahetas kogemata ampermeetri
ning voltmeetri asukohad. Millised olid Juku ja
Manni mõõteriistade näidud? (8 p.)

6. (KÜTUSEKULU) Autojuht tahtis sõita või-
malikult ökonoomselt, kuid ta ei teadnud, kas on kasulikum pidurdada käiguga
või aeglustada nii, et käik on väljas. Sõites kiirusega 70 km/h kuni 80 km/h, on
kütusekulu 5,2 l/100km. Käiguga pidurdades mootor kütust ei võta ning kiirus
langeb 5 sekundiga 10 km/h võrra. Sõites käik väljas, on kütusekulu 0,9 l/h
ning kiirus langeb 8 sekundiga 10 km/h võrra. Autojuht sõidab konstantse
kiirusega 80 km/h ning vähendab kiirust 10 km/h võrra ja jätkab liikumist
konstantse kiirusega 70 km/h. Mitu senti säästab autojuht ökonoomsema
sõidustiiliga sõites? Liiter kütust maksab 1,1 eurot. (10 p.)

7. (VÕIDUSÕIT JÕEL) Juku ja Mann otsustavad aerupaatidega jõel voolukii-
rusega u = 1 m/s võidu sõita. Nad aerutavad 1 km vastuvoolu ning samapalju
tagasi pärivoolu. Juku jõuab 500 m märgini 4 minutiga ja pillab samas ka
oma mütsi vette ning jätkab sõitu ilma mütsita. Mann on sellel hetkel temast
100 m tagapool. Jõudnud 700 m märgini, otsustab Juku, et ta tahab oma
mütsi tagasi saada. Kas Jukul õnnestub võita võistlus ning sõita üle lõpujoone,
oma märg müts peas? Eeldage, et paadi ümberkeeramiseks kulub tühiselt
väike aeg ning Juku ja Mann liiguvad kumbki konstantse kiirusega vee suhtes.
(10 p.)
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8. (LÄÄTS) Joonisel on kujutatud objekt
AB ning sellest kumerläätses tekkinud tõeli-
ne kujutis A’B’. Leidke konstrueerimise teel
läätse keskpunkti ning fookuse asukoht. La-
hendage ülesanne lisalehele. (10 p.)



9. (KLOUNID ÕHUPALLIDEGA) Klounid ronivad l = 8 m pikkuse kaa-
lutu poomi otstele nii, et poom on paku peal tasakaalus. Esimesel klounil
massiga mk1 = 70 kg on käes 500 heeliumiga (flHe = 0,178 kg/m3) täide-
tud õhupalli. Teisel klounil massiga mk2 = 50 kg on käes 500 vesinikuga
(flH2 = 0,090 kg/m3) täidetud õhupalli. Tühja õhupalli mass mõ = 5 g ning
täidetud õhupalli diameeter on d = 30 cm.
a) Leidke, kui kaugel peab asuma toetuspunkt esimesest klounist, et poom
oleks tasakaalus.
Tänu gaasi molekulide väikesestele suurustele väljub kümnendik õhupallis
olevast vesinikust läbi õhupalli seina tH2 = 18 minutiga ning kümnendik
heeliumist tHe = 8 tunniga. Heeliumi õhupalle hoidev kloun jagab iga 10
sekundi tagant ühe palli mööduvale lapsele.
b) Kui palju on pidanud liikuma üks kloun poole tunni möödudes, kui poom
püsib kogu selle aja tasakaalus ja teine kloun ei liigu?
Õhu tihedus flõhk = 1,29 kg/m3, raskuskiirendus g = 9,8 m/s2 (12 p.)

10. (KLAASIST KERA) Klaasist kera, mille ruumala 0,2 cm3, langeb vees
jääva kiirusega 6 m võrra vertikaalselt allapoole. Kui suur soojushulk seejuures
eraldub? Mitme kraadi võrra suureneb keha temperatuur, kui 75 % eralduvast
soojushulgast läheb kuuli soojendamiseks? Klaasi tihedus on 2400 kg/m3,
klaasi erisoojus on 830 J/(kg · ¶C) ja vee tihedus on 1000 kg/m3. (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima

punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.

http://efo.fyysika.ee



8. (LÄÄTS) lisaleht
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