
1. Nullgravitatsioon. Hindamise alusvastus: L = 19 cm. Üks moodus vastuseni jõudmiseks on kasutada veetil-
ga varju astronaudi lõua peal. Paneme tähele, et stseeni valgustatakse väikese mõõtmega valgusallikast, pildistaja
selja tagant ning valgusallikas jätab tilgale kaks heledat laiku: ülemine laik on otsepeegeldus tilga välispinnalt,
alumine laik aga peegeldus pärast ühekordset murdumist tilga sisepinnal. Mõõdame joonisel ülemise heleda laigu
kauguse a tilga keskpunktist ning tilga raadiuse r ja leiame nende suhte r/a ≈ 3,3. Selle põhjal saame valguse lan-
gemisnurga 2 arcsin a/r ≈ 35◦. kraadi. Mõõdame fotol varju kauguse b kera keskpunkti projektsioonist näole ning
silmade vahekauguse c ja leiame, et b/c ≈ 1,8. Eeldame, et silmade tegelik vahekaugus on C = 63 mm (19-l mehel
20-st on see vahemikus 55 kuni 70 mm): saame, et varju ja tilga projektsiooni tegelik vahekaugus B = 11 cm.
Astronaudi näotasand on kergelt kaldu (lõug ettepoole): loeme, et moodustub ligikaudu võrdhaarne kolmnurk,
mille aluseks on lõik B ja tipunurk on 35 kraadi. Seega saame otsitavaks kauguseks L = B

2 sin 17,5◦ ≈ 18 cm.

Kauguse saab leida ka kujutiste abil, aga natuke tekitab probleeme perspektiivivea arvestamine: lähemal paik-
nev ese näib suuremana, kui kaugemal asuv ese. Kirjeldagu seda efekti tegur n — mitu korda on nägu pildistavast
objektiivist kaugemal kui tilk. Esimeses lähenduses ignoreerime seda, et tilga tekitatav kujutis on veel lähemal
(loeme selle kauguse võrdseks tilga kaugusega). Uurides tilgas tekkinud kujutise keskpunktilähedasi detaile vali-
me silma: selle pikkus fotol ja kujutisena tilgas erineb 4,1 korda; korrigeerides selle vähendusteguri perspektiivea
suhtes saame tegelikuks originaali ja kujutise suuruste suhteks 4,1n. Konstrueerides kiirekäigu tilgas teljelähedaste
algselt paralleelsete kiirte jaoks (ja arvestades vee murdumisnäitajat) näeme, et veekera teeb kaugest asjast kuju-
tise, mis on kera keskpunktist ca 2R kaugusel (st tilga diameetri kaugusel). Rakendame läätse valemit (see pole
küll päris täpne, sest kera on paks, mitte õhuke lääts): 1

x + 1
L = 1

2R , millest kujutise kaugus kera keskpunktist
x = 2RL

L−2R . Seega on vähendustegur 4,1n = L
x = L−2R

2R = L
2R − 1, millest L = 2R(4,1n + 1). Tilga diameetri

hindame mõõtes jooniselt tilga diameetri ja silmadevahe: nende suhe on 1,3 ning avestades parallaksi on kera
diameeter 2R = C

1,3n ≈ 1
n 48 mm. Kasutades seda tulemust saame L = 4,1n+1

n 48 mm = (4,1 + 1
n )48 mm. Näeme, et

tulemus sõltub perspektiivitegurist n nõrgalt. Perspektiivitegurit saab hinnata võrreldes perspektiive fotol ja tilgas
tekkinud kujutisel (seal on perspektiiv selline nagu see paistab tilga keskpunktist vaadatuna). On näha, et näo
mõõtmete suhe foonil oleva ekraani mõõtmetesse on tilga kujutisel umbes kaks korda suuremad kui fotol enesel.
Seega, kui lugeda ekraan kaugel olevaks, siis suurendab objektiivi juurest tilga juurde tulek näo nurkmõõtmeid
kaks korda, st n ≈ 2. Kasutades seda väärtust saame L = 22 cm.

2. Kett. Täpne vastus on 1,668 s. Hindamiseks võime lähendada võnkuvat ketti pulgaga: selle inertsimoment
otspunkti suhtes I = 1

3 ml2, mistõttu liikumisvõrrand omandab kuju 1
3 ml2φ̈ = −mglφ/2, st ω =

√
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g ≈ 1,637 s.

3. Varras-pendel. Täpne vastus on 5,997 s. Hindamiseks vaatleme pendli liikumist toimuvana kahes faasis:
esiteks, nurga kasvamine ε-st kuni ca 1 radiaanini ning edasi veerand-perioodilise võnkumisena. Esimeses faasis on
liikumisvõrrandiks 1

3 ml2φ̈ = mglφ/2 (vt eelmine ülesanne), st φ = φ0eωt, millest t = 1
ω ln(φ/φ0) ≈ 5,4 s; siia tuleb

liita veerand perioodist, st 0,41 s; tulemuseks saame 5,8 s.
4. Pimik. Täpne vastus on 0,2778 lm/m2. Hindamiseks ignoreerime mitmekordset valguse hajumist, sest iga

hajumisega väheneb valgusenergia 10 korda. Seega, pimikus valgustab seinu vaid akna vastas seinal olev valguslaik.
Esimese asjana võime arvutada seinte keskmise valgustatuse: valgushulk 0,1I0πd2/4 jaguneb üle sfääri sisepinna
πD2, st Ik = 0,025I0(d/D)2 = 0,25 lm/m2; minimaalne valgustatus on sellest väärtusest kindlasti väiksem.

Täpne analüüs näitab, et tegelikult ongi valgustatus üle kogu sisepinna täpselt konstantne ja seega ülaltoodud
arv kujutab endast ülesande vastust; mitmekordse hajutamise arvesse võtmine suurendab tulemust ca 1,11 korda.

5. Aurusaun. Täpne vastus on 5,87 mm. Paneme tähele, et laest rippuva tilga võib jagada tinglikult kaheks
osaks: alumine sfäärilise kujuga osa ja ülemine nõgusalt lae vastu liibuv osa. Lae lähedal on rõhk tilga sees väiksem
atmosfäärirõhust (selles piirkonnas on tilga pind nõgus), seega võib öelda, et atmosfäärirõhk hoiab tilka vastu lage.
Teatud kõrgusel saab rõhk tilga sees võrdseks atmosfäärirõhuga ning seda loemegi kahe piirkonna eraldusjooneks.
Lähendades alumise osa poolsfääriga võime kirjutada tingimuse kapillaarrõhu jaoks tilga alumises punktis: ρgR =
2σ/R, millest R =

√
2σ/ρg. Kui nüüd edasi hinnata, et ülemise osa paksus a on poole õhem alumise osa paksusest

R, saaksime vastuse h = R + a ≈ 1,5
√

2σ/ρg ≈ 5,78 mm.
Paksust a võib proovida ka täiendavalt hinnata: kui oletada, et kontaktpind laega omab raadiust 2R, siis

õhurõhu jõud on 4πR2ρga; kui lähendada tilga ülemist osa tüvikoonusega, siis saame tilga koguruumalaks πR2( 2
3 R+

7
3 a). Tasakaalutingimusest 4πR2ρga = ρgπR2( 2

3 R + 7
3 a) saame a = 0,4R.

6. Karusell. Täpne vastus on 1,876 m/s. Alustuseks leiame platvormi nurkkiiruse ω hetkel mil kivi minema
lendab: ω2r = µg, millest ω2 = µg

r . Vastuse hindamiseks kasutame energia jäävuse seadust pöörlevas taustsüstee-
mis, kus tuleb arvestada tsentrifugaaljõu potentsiaalse energia muuduga − 1

2 mω2(R2 − r2); see läheb hõõrdejõu
ületamiseks ning kineetilise energia tekitamiseks: 1

2 ω2(R2 − r2) = µgL + 1
2 v2. Esimeses lähenduses loeme, et kivi

lendab radiaalselt, st libisemistee pikkus L = (R − r) ning v =
√

µg(R − r)( R
r − 1) ≈ 2,2 m/s. Tulemuse täp-

sustamiseks võime arvestada, et trajektoor kõverdub, st L > R − r = 1 m. Libisemisaja võime hinnata keskmise
kiiruse põhjal kui ca 0,5 s, mille jooksul tekitab välisserva kiiruse (2 m/s) ja kivi pöörlemissuunalise kiiruse (1 m/s)



erinevus kõrvalde ca 0,5 m. Vastava kõverusega trajektoori pikkuse hinnanguks võtame veidi enam kui
√

1,25 m,
nt L ≈ 1,15 m. Tehes vastava paranduse eelpooltoodud arvutusse saame v ≈ 1,85 m/s.


