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Vanema rühma ülesanded (11. - 12. klass)

Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (KAUBARONG) Kaubarongi massiga m = 5000 t veab vedur võimsu-
sega N = 2500 kW. Veerehõõrdetegur rataste ja rööpa vahel on µ = 0,002.
a) Leidke rongi kiirus v

1

horisontaalsel teel.
b) Leidke rongi kiirus v

2

tõusul üks sentimeeter ühe meetri kohta.
Õhutakistusega mitte arvestada. (6 p.)
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l2. (VAAKUMKAHUR) Jooni-
sel on kujutatud niinimetatud vaa-
kumkahur. Laadimiseks pistetakse
laskemoonaks olev pall vaakumka-
huri toru vasakpoolsest otsast sisse.
Seejärel kaetakse toru mõlemad otsad kergestirebeneva õhukindla memb-
raaniga, näiteks fooliumiga, ning pumbatakse torust õhk välja. Nüüd on
vaakumkahur laskevalmis. Tulistamiseks purustatakse vasakpoolne memb-
raan, mille tagajärjel hakkab pall toru parempoolse otsa poole sööstma.
Piisavalt pika toru korral purustab pall parempoolse membraani ning
lendab torust välja. Olgu palli läbimõõt võrdne toru siseläbimõõduga
d = 4,0 cm, palli mass m = 24 g ja asugu pall enne tulistamist l = 150 cm
kaugusel toru parempoolsest otsast. Kui suur on palli kiirus vahetult
enne parempoolse membraani läbimist? Õhurõhk on P

0

= 100 kPa. Hõõr-
dumisega pole tarvis arvestada. (8 p.)

3. (ORBIIT) Taevakehad tiirlevad teatavasti elliptilistel orbiitidel. Ka
Kuu orbiit ümber Maa on elliptiline. Kui Kuu kõige väiksem kaugus Maa-
Kuu süsteemi massikeskmest (mille selles ülesandes võib lugeda ühtivaks
Maa keskpunktiga) on r

1

= 360 000 km ja orbitaalkiirus sellel kaugusel
on v

1

= 1,1 km/s, siis ligikaudu kui suur on suurim kaugus Maa ja Kuu
vahel? Maa massiks võtta M = 6,0 · 1024 kg ja gravitatsioonikonstandiks
G = 6,7 · 10≠11

N m

2

kg

2 . (10 p.)

4. (TETRAEEDER) Tetraeedri (neljast võrdkülgsest kolmnurgast koos-
neva püramiidi) servadeks on ühesugused takistid takistusega R. Leidke
tetraeedri kahe tipu vaheline takistus. (10 p.)

5. (KIIK) Kiige ühe otsa peal kaugusel l
1

kiige pöörlemisteljest asub
mass m

1

. Kiige teise otsa peale, mis on pöörlemisteljest kaugusel l
2

,
kukub kõrguselt h mass m

2

. Kokkupõrge on absoluutselt mitteelastne
ning kiik on kokkupõrkehetkel horisontaalne. Kiige mass on väga väike ja
sellega ei pea arvestama. Kui kiiresti liigub esimene mass vahetult pärast
kokkupõrget? (10 p.)

6. (KLOTS VEDELIKES) Silindrilises anumas põhja pindalaga S on
kaks mittesegunevat vedelikku tihedustega fl

1

ja fl
2

. Anumasse asetatakse
kuubikujuline klots ruumalaga V ning tihedusega flk (fl

1

> flk > fl
2

).
Klots on täielikult vedelike sees ega puuduta anuma põhja.
a) Kui suur osa klotsist asub alumises vedelikus?
b) Kui palju muutub kahe vedeliku eralduspinna kõrgus pärast klotsi
asetamist anumasse? (10 p.)

7. (OPTILINE SKEEM) Alloleval joonisel on kujutatud kahe algselt
paralleelse kiire käik läbi kahe ühesuguse kumerläätse, mis ei asetse paral-
leelselt. Läätsede fookused ühtivad ning asuvad punktis F. Konstrueerige
skeemile läätsed koos optiliste peatelgedega. Lahendage ülesanne lisalehel.

(10 p.)
F

8. (JALGRATTUR) Jalgrattur sõidab alla ühtlase kallakuga nõlvast.
Kui ta vajutab pidureid täpselt nii kõvasti, et tagumine ratas on peaaegu
õhku tõusmas, siis tema kiirus mäest alla sõites ei muutu. Jalgratturist
ja rattast koosneva süsteemi massikese asub täpselt kahe ratta vahel
kaugusel h maapinnast, rataste telgede vahekaugus on d. Kui suur on
nõlva ja horisontaalsihi vaheline nurk –? Kui suur peab olema ratta ja
kaldpinna vaheline hõõrdetegur µ, et jalgrattur saaks kirjeldatud moel
pidurdada? (12 p.)



9. (MUST KUUP) Olgu väga hea soojusjuhtivusega materjalist abso-
luutselt must kuup paralleelses valgusvihus, mille intensiivsus (võimsus
ristlõikepindala kohta) on I. Milline on maksimaalne ja minimaalne
stabiilne temperatuur T

max

ja T
min

, mille kuup saavutab sõltuvalt selle
asendist kiirguse leviku suuna suhtes? (12 p.)

10. (PÄIKESE PÖÖRLEMINE) Maa pöörleb ümber oma telje perioodi-
ga T

m

¥ 24 h. Ka Päike pöörleb ümber oma telje. Selles võib veenduda
näiteks päikeseplekkide liikumist jälgides, aga selles ülesandes kasutame
hoopis infot Päikese ketta serval paiknevatest ekvaatori punktidest A ja
B kiiratud spektrite kohta. Osutub, et kui mõõdetakse naatriumi kollase
neeldumisjoone lainepikkusi, siis punktidest A ja B kiiratud spektritest
saadakse selle lainepikkuse jaoks veidi erinevad väärtused. Mõõdetud lai-
nepikkused erinevad teineteisest �⁄ = 7,8 pm = 7,8 · 10≠12 m võrra. Naat-
riumi kollase neeldumisjoone laboratoorne lainepikkus on ⁄

0

= 590 nm,
valguse kiirus c = 3,0 · 108 m/s, Päikese raadius r = 700 000 km. Leidke
Päikese ekvatoriaalpiirkonna pöörlemisperiood T

p

. (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6

suurima punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
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