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1. (SULGPALL) Milline on sulgpalli horisontaalsihiline lennukaugus, kui see lüüak-
se lendu järsaku serva pealt kõrguselt h = 800 m horisontaalsihilise algkiirusega
v0 = 50 m/s. Sulgpalli mass m = 5 g, õhu takistusjõud on võrdeline kiiruse ruuduga,
Ft = Cv2, kus sulgpalli jaoks C = 0.002 kg

m . Raskuskiirendus g = 9,8 m
s2 .

2. (VEDRUPENDEL) Keha massiga 0,1 kg lebab horisontaalsel alusel ning on
ühendatud seinaga vedru abil, mille jäikus k = 50 N

m . Hõõrdetegur keha ja aluse vahel
on µ = 0.01. Keha viiakse tasakaaluasendist välja x0 = 10 cm võrra ning lastakse
lahti. Kui pika aja t pärast jääb keha seisma? Raskuskiirendus g = 9,8 m

s2

3. (VENTILATSIOON) Inimene hingab ööpäevas välja umbes 1 kg süsihappegaasi.
Vaatame, kui kiiresti tõuseb süsihappegaasi kontsentratsioon halva ventilatsiooniga
kontoriruumis. Olgu kontoriruumi ruumala 30 m3. Kontoriruumi tuulutamisel langes
selles süsihappegaasi kontsentratsoon samale tasemele välisõhu vastava näitajaga,
milleks on 400 osakest miljoni kohta. Seejärel pandi aken kinni ja ruumis asus tööle üks
inimene. Kui kaua kulub aega, et süsihappegaasi kontsentratsioon tõuseks tasemeni
1000 osakest miljoni kohta? Vahepeal keegi teine kontoris ei käinud. Loomuliku
ventilatsiooni tulemusel vahetus pidevalt osa kontoris olevast õhust välisõhuga kiirusel
10 m3/h. Väljahingatud õhk segunes kiiresti kontoris oleva õhuga. Süsihappegaasi
tihedus on 1,9 kg/m3.

4. (KUU) Milline oleks Kuu suuruse taevakeha keskpunti temperatuur Kelvinites,
kui teha järgmised eeldused: taevakeha koosneb homogeensest tahkest materjalist
tihedusega ρ = 3 g

cm3 ja soojusjuhtivusteguriga k = 3 W/m K ning kujutab endast
kera raadiusega R = 2000 km. Kera kiirgab kui absoluutselt must keha, st kiir-
gumisvõimsuse tihedus on w = σT 4, kus σ = 5,67 · 10−8 J/s m2 K4 ja T on kera
pinnatemperatuur ning kerale väljaspoolt soojuskiirgust ei lange. Taevakeha sees
eraldub radioaktiivsete elementide lagunemise tõttu iga ainekilogrammi kohta soo-
jusvõimsus P = 7 · 10−12 W/kg.

5. (KLAASKUUL) Poolsfääri kujulisele nõguspeeglile raadiusega r = 10 cm langeb
teljega paralleelselt valgusvihk. Peegeldunud valgust püütakse peegli ette asetatud
kettakujulise fotosensoriga, mille pindala S = 1 mm2. Sensorile langenud valgusener-
gia hulk sõltub sensori asukohast. Maksimaalselt mitu protsenti peeglile langenud
valgusenergiast on võimalik sellisel viisil sensorile koguda?

6. (VÕRE)
Ruutvõrestik on tehtud traadist, väikse ruudu
külje pikkus on d = 1 cm ning kahe naabersõlme
vahelise traadi takistus on R = 1 Ω. Kogu võre
koosneb 101 × 101 väiksest ruudust. Milline ko-
gulaeng läbib joonisel katkendjoonega kujutatud
mõttelist joont (mis ühendab võre keskpunkti
ühe välisserva keskpunktiga), kui lülitatakse sisse
väline homogeenne võre tasapinnaga risti olev
magnetväli induktsiooniga B = 1 T?


