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23. november 2019. a.

Noorema rühma ülesanded (8. - 10. klass)
Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (LIIKUV TEE) Lennujaamades on pikkades koridorides maas liikuvad
teed, mida mööda saavad reisijad kergesti edasi liikuda. Mari astub liikuva
tee peale ning jääb sinna seisma. Tee teises otsas hakkab Jüri lindi suhtes
kiirusega v = 1,5 m/s Marile vastu liikuma. Jüri kohtub Mariga t1 = 60 s
pärast ning siis jääb Mari kõrvale seisma ning jõuab Mariga kohtumise hetkest
t2 = 15 s pärast tagasi liikuva tee lõppu. Kui pikk oli liikuv tee? (6 p.)

2. (KÜLMUTAMINE) Juku valas pooleliitrise plastpudeli vett täis ning
asetas selle ööseks sügavkülma temperatuuriga t = −18 ◦C. Seejärel võttis ta
jäätunud pudeli ning viis õue, kus ta asetas selle vihmaveetünni. Pudelile tekkis
jääkiht. Kui suur oli tekkinud jääkihi mass? Jää erisoojus cj = 2100 J/(kg · ◦C)
ja sulamissoojus λ = 330 kJ/kg. Välistemperatuur oli t0 = 0 ◦C. (6 p.)

3. (NIHUTAJA) Kuidas on võimalik läätsedega
nihutada paralleelset kiirtekimpu joonisel näidatud
viisil? Esitage lahendus lisalehel. (8 p.)

4. (RISTMIK) Juku, sõites autoga kiirusega v = 90 km/h, läheneb Y-
kujulisele ristmikule. Kui tal on jäänud ristmikuni minna veel l = 150 m
märkab Juku, et kõrvalharu pealt sõidab ristmiku poole ka teine auto, mille
kauguse ja kiiruse projektsioonid Juku sõidusuunale on võrdsed Juku auto
omadega. Kokkupõrke vältimiseks kiirendab Juku kiirendusega a = 0,5 m

s2 .
Mis on autode vahemaa, kui teine auto jõuab ristmikuni? (8 p.)

5. (ELEKTRILAMBID) Joonisel esitatud vooluringis
on pinge vooluallika klemmidel 12 V. Vooluringi on
ühendatud kolm ühesuguse võimsusega lampi. Iga
lambi nimipinge on 12 V ja nimivõimsus 6 W. Esialgu
on lüliti avatud. Kui suur on elektrivoolu võimsus
lambis L1 enne ja pärast lüliti sulgemist? (10 p.)
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6. (KIIRED) Sirgel s asetseb lääts. Läätsele langeb
kaks kiirt, mis lõikuvad pärast läätse läbimist punktis
A. Leidke läätse fookuse asukoht. Lahendage ülesanne
lisalehel. (10 p.)

7. (KUKKUV KEHA) Metallist plaadi peal on vertikaal-
suunas kokkusurutud vedru, millele on asetatud metallist
kuul. Plaadi ja kuuli massid on võrdsed ning vedru on
esialgselt fikseeritud kokkusurutud asendis. Plaat vedru ja kuuliga lastakse
h = 10 m kõrguselt vabalt langema. 5 m kõrgusel maapinnast vabastatakse
vedru (plaat, kuul ja vedru ei ole enam omavahel ühendatud). Vabastamise
hetkel (hetkeliselt) mõjutab vedru kuuli vertikaalselt üles suunatud jõuga. On
teada, et plaat jõuab maapinnani t = 1,2 sekundiga. Kui kaua kukub kuul?
Õhutakistusega ei ole vaja arvestada. (10 p.)
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8. (PUMPJAAM) Are-
nenud riikides on elektri-
energia tarbimine, võrrel-
duna riigi pindalaga, suu-
rusjärgus 100 kW

km2 . Joonisel
on kujutatud teatava pump-
hüdroakumulatsiooni elektri-
jaama skeem. Eeldame, et
alumiseks reservuaariks on
meri (mille tase püsib prakti-
liselt muutumatu) ja ülemise
reservuaari põhi ulatub praktiliselt merepinna tasemeni. Elektrienergia üle-
tootmise ajal pumbatakse merevett ülemisse reservuaari kuni kõrguseni
h0 = 100 m. Energiadefitsiidi ajal toimib sama süsteem hüdroelektrijaamana.
Ignoreerides energia konverteerimis- ja ülekandekadusid, kui suure osa riigi
pindalast peaks sellised pumpjaamad (st ülemise reservuaari pindala) moo-
dustama, et muude elektritootjate äralangemisel kindlustada elektrienergia
varu 24 tunniks? (10 p.)



9. (KUULIKE) Juku leidis vanaisa garaažist pronkskuulikese. Jukut hakkas
huvitama, kui suure osa kuulikese massist moodustas vask ja kui suure osa
tina. Selleks asetas Juku kuulikese kaalule ja mõõtis selle massiks m = 250 g.
Seejärel valas ta ühtlase ristlõikepindalaga ja kõrgusega h = 10 cm keeduklaasi
ääreni täis toatemperatuuril olevat (tv = 20 ◦C) vett. Juku soojendas kuulikest
ahjus, kuni selle temperatuur oli tk = 60 ◦C. Seejärel võttis Juku kuulikese
ahjust välja ning asetas keeduklaasi. Mõne aja möödudes mõõtis ta vee tempe-
ratuuriks t = 26,0 ◦C. Pärast kuulikese keeduklaasist välja võtmist nägi ta, et
veetase keeduklaasis oli alanenud ∆h = 2,0 cm võrra. Kui suure osa kuulikese
massist moodustas vask ja kui suure osa tina? Vase tihedus ρCu = 9,0 g/cm3,
vase erisoojus cCu = 380 J/(kg · ◦C). Tina tihedus ρSn = 7,3 g/cm3 ja eri-
soojus cSn = 230 J/(kg · ◦C). Vee tihedus ρv = 1,0 g/cm3 ning erisoojus
cv = 4200 J/(kg · ◦C). (12 p.)

10. (ÄKKPIDURDUS) Juku kihutab jalgrattaga. Ristmikul ilmub nurga
tagant välja kihutav auto ning kokkupõrke vältimiseks vajutab Juku mõlemad
pidurid põhja. Milline võib olla Juku maksimaalne kiirus vahetult enne
pidurdamist, et Juku jalgrattaga üle pea ei lendaks? Juku ja ratta ühise
masskeskme kõrgus maapinnast on H ning kaugus esiratta teljest mööda
horisontaali L. Ratta raadius on R. Eeldada, et pidurid on nii tugevad,
et peatavad koheselt rataste pöörlemise jalgratta suhtes ning hõõrdetegur
maapinna ja rehvi vahel on piisavalt suur, et libisemist ei teki.
Lahenduses võib eeldada, et hetkelisel pidurdamisel on suurus L0 = Mrvristi

toetuspunkti (esiratta ja maapinna puutepunkti) suhtes jääv. M on Juku ja
ratta kogumass, r masskeskme ja toetuspunkti vaheline kaugus ning vristi

masskeset ja toetuspunkti ühendava sirgega risti olev kiiruse komponent.
(12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid.
Arvesse lähevad 6 suurima punktide arvu saanud lahendust.

Lahendamisaeg on 5 tundi.

Füüsika lahtise võistluse ülesanded ja lahendused asuvad veebis aadressidel
http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/fuusika-lahtine

http://efo.fyysika.ee
Liituge meie Facebooki lehega www.facebook.com/fyysikaolympiaad





Ülesanne NIHUTAJA lisaleht



Ülesanne KIIRED lisaleht
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