
Eesti koolinoorte 21. füüsika lahtine võistlus

27. november 2010. a. Noorema rühma ülesannete lahendused

1. (LÄÄTS)

Kiirte käik on toodud joonisel. Kuna klaasid on õhukesed, siis murdumist klaasides
arvestama ei pea. Konstrueerimisel arvestame murdumise seaduspära, et optiliselt
tihedamast keskkonnast hõredamasse liikudes on murdumisnurk suurem langemis-
nurgast, ning teadmist, et vesi on optiliselt tihedam kui õhk.

Näeme, et niisugune lääts hajutab valgust.

2. (RONGID)

Olgu kaubarongi kiirus v1 ja reisirongi oma v2. Siis kaugus kahe kaubarongi vahel
on s1 = v1t1 ning kahe reisirongi vahel s2 = v2t2. Reisirong ja kaubarong liiguvad
üksteise vastu suhtelise kiirusega v1 + v2. Et kaubarongid mööduvad reisirongist
intervalliga t, siis s1 = t(v1 + v2). Asendades arvudega, leiame

10v1 = 4(v1 + v2) ⇒ v2 = 1,5v1.

Reisirongid mööduvad kaubarongist intervalliga

tx =
s2

v1 + v2
=

20v2
v1 + v2

=
30v2
2,5v1

= 12 minutit.

3. (RAUATÜKK)

Algne vee mass on M = ρV = 1000 g. Olgu m0 väljaaurustunud vee mass. Sel-
le soojendamiseks keemistemperatuurini t = 100◦ ning aurustamiseks on vajalik
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soojushulk Q1 = m0(c1(t− t1) + r). Ülejäänud vee ülessoojenemine temperatuuri-
ni t2 võtab energiat Q2 = (M − m0)c1(t2 − t1). Raua jahtumine annab energiat
Q3 = mc2(t0 − t2).

Peab kehtima soojustasakaal Q1 +Q2 = Q3, ehk siis

m0(c1(t− t1) + r) + (M −m0)c1(t2 − t1) = mc2(t0 − t2).

Siit

m0 =
mc2(t0 − t2)−Mc1(t2 − t1)

c1(t− t2) + r
≈ 2 g.

4. (HÕÕGLAMP)

Energia jäävuse tõttu võrdub töörežiimis (kui lamp enam ei soojene) elektriline
tarbitav võimsus kiirgusvõimsusega. Hõõgniidi koopia külgpindala on n2 korda
suurem, mistõttu on nominaalrežiimis n2 korda suuremad ka kiirgusvõimsus ning
elektriline võimsus.

Hõõgniidi ja ta koopia eritakistused on töörežiimis samad (materjal ja temperatuur
on samad). Hõõgniidi pikkus suurenes n korda, ristlõikepindala n2 korda, nii et
takistus, mis on võrdeline nende jagatisega (kuna eritakistus ei muutu), vähenes n
korda. (n2 korda suurenenud) võimsus on võrdeline pinge ruuduga ja pöördvõrdeli-
ne takistusega, nii et nominaalpinge ruut kasvas n korda ja nominaalpinge järelikult
kasvas

√
n korda.

5. (“EKSPERIMENT”)

Katses on 3 tundmatut takistust: uuritav takisti (R), voltmeetri takistus (RV ) ja
ampermeetri takistus (RA). Ri leidmiseks piisab siiski kahest mõõtmisest:

1. Ühendada voltmeeter ja ampermeeter rööpühendusse vooluallikaga ning regist-
reerida nende näidud (vastavalt U1 ja I1). Sellest katsest saab leida ampermeetri
takistuse:

RA =
U1

I1
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2. Ühendada ampermeeter jadamisi uuritava takistusega ja voltmeeter nendega pa-
ralleelselt (näidud vastavalt I2 ja U2). Antud juhul avaldub ampermeetri ja takisti
kogutakistus kui Rk = RA +R ja seega saab leida uuritava takisti takistuse.

U2 = I2(R+RA) → R =
U2

I2
−RA

Nagu näha, ei mõjuta antud ühenduste korral voltmeetri sisetakistus uuritava ta-
kisti määramist.

6. (PEEGEL)

Paneme tähele, et kujutise kaugus peegli pöörlemisteljest O püsib konstantne ja
võrdne pöörlemistelje ning allika vahelise kaugusega. Seetõttu joonistab kujutis
ringjoone raadiusega a ja keskpunktigaO. Et ∠SOS′ on kaks korda suurem nurgast
sirge SO ja peegli tasandi vahel, siis pöörleb sirge OS′ nurkkiirusega 2ω (sirge SO
püsib paigal). Järelikult on punkti S′ nurkkiirus konstantne, v = 2ωa.

7. (VEEREV SILINDER)

Eraldumiskõrgust on kõige lihtsam arvutada kasutades jõudude tasakaalu. Nii kaua
kui veerev keha on alusega kontaktis, mõjub talle toereaktsioon. Pinnalt eraldumise
punktis muutub toereaktsioon nulliks ja raskusjõu raadiusesihiline komponent saab
võrdseks kesktõmbekiirendusega. Seega

mv2

R+ r
= mg cosα,

kus α on pinna kaldenurk eraldumispunktis [mis asub kõrgusel H = (r +R) cosα].
Kiiruse selles punktis võime leida energia jäävuse seadusest, võrdsustades gravitat-
sioonienergia muudu kulg- ja pöördliikumise kineetilise energiaga.

mg(R+ r −H) = mv2

Elimineerides eelnevaist võrrandeist cosα, saame tulemuseks H = (r +R)/2.

8. (KLAASKUULIKE)

Tagasipeegelduv kiir peegeldub kuulikeses nii, nagu näidatud joonisel. Murudmis-
seadusest väikeste nurkade jaoks saame n = sin 2α/ sinα ≈ 2.
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9. (JÕGI)

Poisi kiirus maa suhtes on vee voolukiiruse ja poisi ujumiskiiruse vektoriaalne sum-
ma. Oletame, et poiss proovib erinevaid ujumissuundi. Moodustub vektorite kolm-
nurk, milles kahe vektori moodulid ning ühe vektori suund on fikseeritud. Kuna
v1 > v2, siis nurk α vektorite summa ~u = ~v1+~v2 ja voolukiiruse ~v1 vahel ei saa olla
kuitahes suur, vaid on igal juhul väiksem kui arcsin(v2/v1). See saab ilmseks siis,
kui joonistame vektori ~v1 ning vaatame, millise punktihulga moodustavad ~v1 lõpp-
punktist lähtuva vektori ~v2 lõpp-punktid tema erinevate suundade korral. Selleks on
ringjoon raadiusega v2 ning nurk α on maksimaalne siis, kui vektor ~u on ringjoone
puutujaks, s.o. ~v2 ja ~u on risti. Niisiis on poisi kaugus paadist minimaalne siis, kui
poisi liikumiskiirused vee ja maa suhtes on risti. Järelikult v2 = v1 sinα, kust leiame
α = arcsin(v2/v1) = 30◦. Poisi kaugus paadist on sel juhul d = L/ tanα = 50

√
3 m.

10. (AUTOD)

Esiteks märkame, et kahe auto vahelise kauguse muutumise kiirus ei ole miski muu
kui autode kiiruste projektsioonide summa autosid ühendavale lõigule.
a) Esimesest graafikust on selge, et autod peavad liikumise lõpus olema üksteisele
lähemal, kui alguses: seda seetõttu, et muutumise kiirus on olnud negatiivne liiku-
mise jooksul. Seega on selge, et autod pidid liikumise lõpetama pealinnas. Vaadates
vastavad juhud läbi leiame, et tegu on juhuga, kui autod stardivad linnadest A ja
C.
b) Pindala ajatelje ja graafiku vahel on nende autode vahelise kauguse muutus
vastavate ajahetkede vahel. Kuna hetkel t = 0 on vahemaa kahe auto vahel 2a ja
hetkel t = a

v
on vahemaa a

√
2, siis pindala on võrdne S = 2a− a

√
2 = a(2−

√
2).

c) Kolmas auto läheb teed BO mööda. Graafik teed AO mööda liikuva auto suhtes:
kuni pööramiseni 0, seejärel −2v. Graafik teed CO mööda liikuva auto suhtes: kogu
liikumise jooksul −v

√
2.

d) Kurvi läbimise ajal leiab aset lühiajaline graafiku sujuv langus −2v-ni (see vas-
tab hetkele, kui autode kiirusvektorid pööramise kaigus on vastassuunalised) ning
tõus tagasi −v

√
2 juurde.
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Eesti koolinoorte 21. füüsika lahtine võistlus

27. november 2010. a. Vanema rühma ülesannete lahendused

1. (KERAD)

Õõnes ja homogeenne kera eristuvad selle läbi, et esimese inertsimoment on suurem,
sest mass on koondunud pöörlemistsentrist kaugemale, st sama nurkkiirusega pöö-
reldes on pöörlemisega seotud kineetiline enregia suurem. Niisiis võrdse kineetilise
energia omandamisel (näiteks sama kaldpinda mööda alla veeredes) saavutab õõnes
kera väiksema kiiruse (sest pöörlemisega seotud energia on suurem).

Vedelikku sisaldava kera korral kulub aga osa liikumise energiast paratamatult ve-
deliku sisehõõrdumise ületamiseks, seetõttu mehaanilise energia jäävus on katsetes
rikutud (näiteks lükkame kerad veerema; vedelikku sisaldav kera pidurdub iseene-
sest).

2. (RAUATÜKK)

Algne vee mass on M = ρV = 1000 g. Olgu m0 väljaaurustunud vee mass. Selle
soojendamiseks keemistemperatuurini t = 100◦ ning aurustamiseks läheb vaja ener-
giat Q1 = m0(c1(t − t1) + r). Ülejäänud vee ülessoojenemine temperatuurini t2 võtab
energiat Q2 = (M −m)c1(t2 − t1). Raua jahtumine annab energiat Q3 = mc2(t0 − t2).

Peab kehtima soojustasakaal Q1 + Q2 = Q3, ehk siis

m0(c1(t − t1) + r) + (M − m0)c1(t2 − t1) = mc2(t0 − t2).

Siit

m2 =
mc2(t0 − t2) − Mc1(t2 − t1)

c1(t − t2) + m0r
≈ 2 g.

3. (VEEREV SILINDER)

Eraldumiskõrgust on kõige lihtsam arvutada kasutades jõudude tasakaalu. Nii kaua
kui veerev keha on alusega kontaktis, mõjub talle toereaktsioon. Pinnalt eraldumise
punktis muutub toereaktsioon nulliks ja raskusjõu raadiusesihiline komponent saab
võrdseks kesktõmbekiirendusega. Seega

mv2

R + r
= mg cos α,

kus α on pinna kaldenurk eraldumispunktis [mis asub kõrgusel H = (r + R) cos α].
Kiiruse selles punktis võime leida energia jäävuse seadusest, võrdsustades gravitat-
sioonienergia muudu kulg- ja pöördliikumise kineetilise energiaga.

mg(R + r − H) = mv2

Elimineerides eelnevaist võrrandeist cos α, saame tulemuseks H = (r + R)/2.



4. (KLAASKUULIKE)

Tagasipeegelduv kiir peegeldub kuulikeses nii, nagu näidatud joonisel. Murudmissea-
dusest väikeste nurkade jaoks saame n = sin 2α/ sin α ≈ 2.

5. (MAALER)

Selgitame välja kummal juhul on maaga kokku puutudes inimese kiirus väiksem. Liht-
suse huvides vaatleme redelit ühtlase homogeense vardana (pikkus L, mass M) ning
inimest punktmassina m, mis on kinnitunud redeli ülemise otsa külge. Kui maaler
laseks kohe redelist lahti, oleks tema kiirus maaga kokkupuute hetkel

√
2Lg. Kui aga

maaler klammerdub redeli külge, tuleb lõppkiiruse v arvutamisel arvesse võtta ka re-
deli pöördliikumise tekitamiseks kuluvat energiat. Pikka ühtlast redelit võib esimeses
lähenduses vaadelda kui homogeenset varrast, mis pöörleb ümber alumise otsa. Sel-
leks hetkeks kui redel on jõudnud horisontaalasendisse, on tema nurkkiirus ω = v/L.
Niisiis redeli pöördliikumise energia sel hetkel avaldub ML2ω2/6 = Mv2/6. Nüüd
energia jäävuse seadus annab

mgL + Mg
L

2
=

mv2

2
+

Mv2

6
,

millest

v =

√

3Lg(2m + M)

3m + M
=
√

gL

√

2 +
M

3m + M
.

Saadud tulemus ei ole ühelgi tingimusel väiksem kui
√

2Lg, nii et selles mõttes on
kasulikum kohe redelist lahti lasta.

6. (IOONMOOTOR)

Ioonide kiiruse leiame energia jäävuse seadusest:

mu2/2 = Ue ⇒ u =
√

2Ue/m,

kus m = µ/Na. Impulsi jäävuse seadusest süsteemi “laev+kiirendatud kütus” jaoks
saame (eeldusel, et M ≫ mk)

mku = Mv ⇒ mk = Mv/u = Mv
√

µ/2NAUe = 2,61 kg.

Näeme, et tehtud eeldus mk ≪ M tõepoolest kehtib.



7. (KÄRBES)

Valime potentsiaali nullnivooks kärbse asümptootilise asukoha (lõpmatuses). Olgu
laeng Q koordinaatide alguspunktiks ning olgu x-telg horisontaalne ja y-telg verti-
kaalne. Kärbes peab püsima null-potentsiaalil, mis laengu lähedal kõverdub. Potent-
siaal on homogeense välja E potentsiaali ja punktlaengu potentsiaali superpositsioon
(summa), seega saame kirjutada E(d − y) − kQ√

y2+x2
= 0 (kus k = 1/4πǫ0). Ülesan-

de sümmeetriast on selge, et vahemaa on minimaalne väärtuse x = 0 juures, seega
E(d − y) = kQ

y
, kust saame ruutvõrrandi, mille juurteks tulevad

y1,2 =
d

2
±
√

d2

4
−

kQ

E
=

d

2

(

1 ±
√

1 −
4kQ

Ed2

)

.

Kui laeng on väike, siis on trajektoor ilmselgelt sirge, kuid meil on kaks lahendit.
Põhjuseks on see, et ka laengu lähedal on null-potentsiaaliga suletud kõver. Laengu
kasvades need kaks null-potentsiaaliga joont lähenevad üksteisele, kuni Q = πǫ0Ed2

juures puutuvad kokku ja edaspidi moodustub null-potentsiaalist juba üksainus kõver,
mis kulgeb ümber laengu. Antud võrratus tähendab, et on siiski kaks eraldi kõverat
ning kärbse trajektoor vastab ruutvõrrandi suuremale lahendile:

y =
d

2

(

1 +

√

1 −
4kQ

Ed2

)

.

8. (LAENG)

Paneme tähele, et ajavahemik T on võrdne poolega tsüklotronperioodist (ajaga, mis
kulub sellel laengul magnetväljas täistiiru tegemiseks). Seega antakse impulsimuut
∆p = Eqτ iga kord kiirusega paralleelselt (ii) või antiparalleelselt (i). Seega hakkab
juhtumil (ii) impulss kasvama lineaarses sõltuvuses lülituste arvuga n = [t/T ] (kus t
on vaadeldav ajahetk ja nurksulud tähistavad täisosa): p = Eqτ [t/T ]. Et trajektoori
kõverusraadius on võrdeline impulsiga, R = v/ω = p/qB, siis kasvab kõverusraadius
samuti lineaalrselt n-ga, vt punktiirjoont joonisel.

Juhtumil (i) paneb esimene jõuimpulss laengu liikuma,
teine aga peatab liikumise. Tulemuseks on joonisel too-
dud laineline trajektoor (kantkendjoon joonisel). Tugi-
nedes nendele trajektooridele saame teha tabeli osakese
eemaldumuse l = max(x,y) jaoks x või y-teljest erineva-
tel ajahetkedel.

t/T 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
l/R (i) 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6
l/R (ii) 1 2 2 2 3 4 4 4 5 6

Nagu näha, toimub eemaldumine mõlemal juhul vaadel-
davate ajahetkede jaoks täpselt ühekiiruselt. Siiski, kui
kuubi poolküljepikkus ei ole mitte R-i täisarvkordne, siis



väljub (i) juhtumi korral osake pisi-natuke varem. Sellest võib aru saada uurides
võrdlevalt kauguse l kasvufaase juhtumeil (i) ja (ii) ja juuresolevat joonist: antud ruu-
dukujulise piirkonna jaoks väljumisaeg 2T + ∆t, kus täiendav ajavahemik juhtumil
(ii) ∆t = πα/T juhtumil (i) ∆t = πβ/T . Kuivõrd α > β, siis saamegi järeldada, et
juhtumil (i) väljub osake varem. On võimalik näha, et võrratus α > β kehtib peaaegu
alati — välja arvatud siis, kui kuubi külje pikkus on R-i paarisarvukordne. Ülesandes
antud eelduse t ≫ T tõttu muutub see väike väljumisaja erinevus tühiseks: aegade
suhe sellel piirjuhul on 1.

9. (KONN)

Konnale mõjub kolm jõudu: raskusjõud m~g = ~BC, mis on suunatud vertikaalselt alla,
jõud ~F = ~CA′, mis on suunatud kladpinna pinnanormaali sihis (pinna sisse) ning
rõhumisjõu ja hõõrdejõu resultant ~A′B, mille nurk pinnanormaaliga α = 6 CA′B ei
ületa väärtust arctan µ. Need kolm vektorit moodustavad tasakaalu korral joonisel
toodud kolmnurga A′BC. Jooniselt on ilmne, et antud kaldenurga (A′C sihi) puhul
saab konn minimeerida vajalikku jõudu (st lõigu A′C pikkust) suurendades nurga α
maksimaalse võimaliku väärtuseni α = arctan µ (mil A′ = A). Kui nüüd muuta pinna
kaldenurka, siis joonistab punkt A ringjoone kaare (sest punktid B ja C on fikseeritud
ning 6 BAC on konstantne (arctan µ). Vajalik jõud (lõik AC) on maksimaalne, kui
lõik AC on ringi diameetriks OC, st pinnanormaal moodustab horsiondiga nurga
arctan µ (sest 6 OBC = 90◦). Seega, sein on vertikaali suhtes kaldus arctan µ võrra,
moodustades põrandaga teravnurga 90◦ − arctan µ.

Alternatiivahendus. Teeme joonise, märgime peale kõik jõud. Tähistame konna te-
kitatud tõmbejõu F -ga. Jõudude tasakaalu tingimusest saame Fh = mg sin θ ja
F = N + mg cos θ, kus θ on otsitav nurk.

Kui konn rakendab minimaalset tarvilikku jõudu, siis

Fh = µN = mg sin θ

N = mg sin θ
µ

F = N + mg cos θ = mg sin θ
µ

+ mg cos θ

F = mg( sin θ
µ

+ cos θ)



Nüüd on vaja leida, millise θ korral on F maksimaalne. Selleks katsume siinuse ja
koosinuse summa avaldada ühe siinusena.

Otsime A ja B nii, et kehtiks võrdus A sin(θ + B) = sin θ
µ

+ cos θ.

Et A sin(θ + B) = A sin θ cos B + A sin B cos θ, siis A sin B = 1 ja A cos B = 1

µ
.

Siit saame tan B = µ ja A =
√

1

µ2 + 1 = 1

µ

√

1 + µ2.

Kokku F = mg
µ

√

1 + µ2 sin(θ + arctan µ).

Siinuse suurim võimalik väärtus on sin(90◦) = 1, seega θ + arctan µ = 90◦, ning meie
otsitav θ = 90◦ − arctan µ.

Vastus: θ = 90◦ − arctan µ.

10. (RAKETTMOOTOR)

Adiabaatilisel paisumisel muutub gaasi sisenergia cV T0 osaliselt joa kineetiliseks ener-
giaks µv2/2 (avaldised on siin ühe mooli gaasi jaoks); energia jäävuse seaduses tuleb
siiski arvestada ka põlemiskambris juurde tekkivate gaaside poolt tehtavat tööd p0V0

ning äravoolavate gaaside pidurdavat tööd p1V1, mis on olekuvõrrandi tõttu vastavalt
võrdsed RT0-ga ja RT1-ga. Seega,

cV T0 + RT0 = cV T1 + RT1 + µv2/2 ⇒ v2 = 7R(T0 − T1)/µ.

Veojõud on võrdne ajaühikus eemalduva gaasijoa impulsiga,

F = ṁv = (ρ1Sv) · v = ρ1Sv2 = 7S
Rρ1T1

µ

(

T0

T1

− 1

)

.

Arvestades gaasi olekuvõrrandit ja lähendust T0 ≫ T1 saame lõpptulemuseks

F = 7Sp1T0/T1.
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