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1. (TOROID) Homogeensest silinderjast metalltraadist rõnga raadius on R = 50 mm
ning traadi ristlõike raadius r = 1 mm. Milline on traatrõnga mahtuvus? (Elektriline
potentsiaal lõpmatuses lugeda nulliks.) Vajalikuks võib osutuda vaakumi dielektriline
läbitavus, ε0 = 8,854 pF

m .

2. (PLOKKIDEL NÖÖR) Kaks väga väikese läbimõõduga plokki asuvad samal kõr-
gusel, üksteisest ühe meetri kaugusel. Peenike ühtlase massijaotusega nöör pikkusega
L on asetatud üle mõlema ploki, vt joonist. Milline on nööri pikkuse L niisugune
vähim väärtus, mille puhul nöör saab jääda plokkidele tasakaalu? Hõõre plokkides
on tühiselt väike.

3. (KUUL) Kuulitõukekuul, mis kujutab raudkera massiga 7,28 kg, on omandanud
temperatuuri 50 ◦C (ka selle sisemus). Kera asetatakse intensiivselt voolavasse vette
temperatuuriga 20 ◦C, selle tulemusel omandab kera pealispind koheselt temperatuuri
20 ◦C. Kui pika aja möödudes langeb kera keskpunkti temperatuur 15 ◦C võrra? Kuuli
materjali tihedus on 7900 kg

m3 ja soojusjuhtivustegur 59 W
m K (see on arvuliselt võrdne

soojusvõimsusega, mis kandub läbi ühe ruutmeetrise ristlõike, kui ristlõike pinnanor-
maali sihis langeb temperatuur iga meetriga ühe kraadi võrra). Raua erisoojus on
cF e = 450 J

kg K .

4. (LITTER) Ideaalselt silindrikujuline litter raadiusega 5 cm asub horisontaalsel
tasasel jääpinnal hõõrdeteguriga 0,05. Litrile antakse nurkkiirus (ümber oma verti-
kaalse sümmeetriatelje) 100 rad

s ja lükatakse horisontaalsuunaliselt nii, et masskese
hakkab liikuma kiirusega 1 cm

s . Kui kaugele libiseb litter?

5. (LÕPUTU VÕRE) Sirgetest traatidest kokkujoodetud korrapärane ruutvõre
on tehtud nii, et kõikide ruutude vertikaalsed küljed omavad takistust 1 Ω ja kõik
horisontaalsed küljed takistust 1000 Ω. Milline on kahe sellise naabersõlme vaheline
takistus, mis asuvad samal horisontaaltraadil?

6. (TSENTRIFUUG) Tänapäevastes ultratsentrifuugides on võimalik saavutada
kiirendusi, mis ületavad raskuskiirendust sadu tuhandeid kordi. Vaatleme ühte sellist:
olgu tegemist silindrilise hermeetiliselt suletud anumaga, mille raadius on R = 5 cm
ja mis pöörleb nurkkiirusega ω = 15 000 rad

s . Enne pöörlema hakkamist oli rõhk
anumas p0 = 105 Pa; õhu tihedus ρ0 = 1,27 kg

m3 . Kui suur on rõhk pöörlemise ajal
anuma välisseina juures eeldusel, et õhku anuma suhtes ei liigu, anumast välja ei
pääse ning et õhu temperatuur protsessi jooksul ei muutu.


