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1. Nullgravitatsioon. Milline on juuresoleval pildil1 veetilga keskpunkti ja astronaudi näo (tema silmade tasandi)

vahekaugus? Vee murdumisnäitaja on 1,33.

2. Kett. Millise vähima võnkeperioodiga saab võnkuda ühtlase paksusega kett pikkusega L = 1 m? Raskuskiirendus

on 9,81 m/s2.

3. Varras-pendel. Varras-pendel kujutab endast ühtlast varrast pikkusega L = 1 m, mis ripub ühest otsast

šarniirselt kinnitatuna. Raskuskiirendus on 9,81 m/s2. Varrast tõugatakse sedasi, et see hakkab pendeldama kerki-

des rippasendi suhtes nurga π−ε võrra, kus ε = 1,0 × 10−9 rad. Kui kaua võtab pendlil aega kerkimine madalaimast

asendist kõrgeimasse asendisse?

4. Pimik. Sfäärilise ruumi sisediameeter on D = 1 m; selle seinas on ringikujuline auk (“aken”) diameetriga

d = 10 cm. Sfääri sisesein on värvitud mustaks mati värviga, mis hajutab 10% pealelangevast valgusest (ja neelab

90%). (Seinatüki poolt mingisse suunda hajutatud valguse intensiivsus on võrdeline pinnanormaali ja vaadeldava

suuna vahelise nurga koosinusega.) Aknale langeb (väljastpoolt) paralleelne kiirtekimp, mis on paralleelne kera ja

akna keskpunkte ühendava sirgega ning katab terve aknaava; valguse intensiivsus on 1000 lm/m2. (Seega tekitab

“aknast” langev valgus mustas “toas” “akna” vastasseina valguslaigu.) Milline on kera sisepinna kõige nõrgemini

valgustatud koha valgustatus (st sellele langeva valguse intensiivsus)?

5. Aurusaun. Aurusauna laes kondenseeruvad veetilgad. Kui kõrge on laest rippuv tilk vahetult enne maha

kukkumist (kõrguse all mõeldakse tilga madalaima punkti ja lae vahekaugust)? Lagi on täielikult märgav, vee

pindpinevustegur σ = 0,0728 N/m, vee tihedus ρ = 1000 kg/m3 ja raskuskiirendus 9,81 m/s2.

6. Karusell. Horisontaalne platvorm raadiusega R = 2 m pöörleb ümber oma vertikaaltelje. Kaugusel r = 1 m

pöörlemisteljest lebab väike kivi, mille hõõrdetegur platvormi suhtes on µ = 0,5 (µ ei sõltu kiirusest). Raskuskii-

rendus g = 9,81 m/s2. Platvormi pöörlemiskiirus kasvab aeglaselt ning teatud hetkel hakkab kivi libisema. Millise

kiiruse omandab kivi platvormi suhtes platvormi servani jõudmise hetkeks?
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