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1. (KUKKUV ÕUN) Õunal massiga m = 100 g lastakse kukkuda algkiirusega
v = 0 m

s
üle kalju ääre kõrguselt 400 m. Millise aja t pärast jõuab õun maapinnani?

Eeldada, et raskuskiirendus g = 9,8 m
s2 ning õhu takistusjõud avaldub kujul F = Cv2,

kus selle konkreetse õuna jaoks C = 0,0008 kg
m .

2. (VEEKEETJA) Veekeetjaga, mille võimsus on P = 100 W soojendatakse vett
massiga m = 100 g. Kui kaua läheb aega vee soojendamiseks välistemperatuurilt
Ta = 20◦ C temperatuurini Tl = 80◦ C, kui soojuskadude võimsus avaldub kujul
Pk = k(T − T0) kus T on vee temperatuur mingil ajahetkel, T0 = 20◦ C on välistem-
peratuur ja k = 1,25 W

K . Vee erisoojus c = 4200 J
kg·K .

3. (VAIP) Ringikujuline õhuke vaip massiga m = 40 kg lebab horisontaalsel põrandal,
põranda ja vaiba vaheline hõõrdetegur on k = 0,2. Millist minimaalset horisontaalset
jõudu tuleks rakendada vaiba serva mingisse punkti, et vaipa liigutada (pöörata või
nihutada)?

4. (2-EURONE) Mitu elektroni läheb vaja, et laadida 2-eurone münt pingeni
V = 4,5 V lõpmatuse suhtes? 2-eurose mündi paksus on h = 2,20 mm ja diameeter
d = 25,75 mm, vaakumi dielektriline läbitavus on 8,85 · 10−12 F

m ja elektroni laeng on
e = 1,6 · 10−19 C.

5. (ELEKTRITRAAT) Elektritraat on tõmmatud kahe vertikaalse posti vahele nii, et
mõlemad kinnituspunktid on ühekõrgusel; postide vahekaugus on L = 100 m. Traadi
keskmine punkt on h = 1 m võrra madalamal otste kinnituspunktist. Milline on traadi
selliste võnkumiste maksimaalne periood, mis toimuvad postide vertikaaltasandis?
Eeldada, et raskuskiirendus g = 9,8 m

s2 .

6. (KOSMOSELAEV) Oletame, et tulevikus suudetakse ehitada
kosmoselaevu, mis viivad meid teiste tähesüsteemideni. Olgu ühel
sellisel kosmoselaeval mootor, mis suudab kosmoselaeva kineetilist
energiat suurendada iga päev 2 korda. Eeldades, et kosmoselaeva
algkiirus maalt lahkudes on 2. kosmiline kiirus v2 = 11,4 km

s , kui
kaua kestab reis Maalt lähima tähesüsteemi Alpha Centaurini, kui
kaugus selleni on 3,4 valgusaastat? Kosmoselaev ainult kiirendab ja
ei pidurda, s.t. sõidab Alpha Centaurist edasi.

7. (VEEJUGA) Ebastabiilsuse tõttu jaguneb veekraanist voolav
veejuga teatud kõrgusel tilkadeks (kõrvalolev foto). Seda protsessi
saab modelleerida pika veesilindri ebastabiilsusega kaalutuses. Olgu
sellise silindri diameeter d = 1mm; mis on ajaperiood T mille jooksul
kõige ebastabiilsemad silindri kuju häiritused kasvavad e = 2,718
korda? Vee pindpinevustegur γ = 72 g/s2 ja vee tihedus ρ = 1g/cm3.


