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Arvesse läheb ainult ülesande arvuline vastus! Iga vastus kirjutada
vastustelehel õigesse lahtrisse.

1. (SÜGAV KAEV) Juku tahab teada kaevu sügavust ning selleks kukutab sinna
golfipalli algkiirusega v = 0 m

s . Ta kuuleb sulpsatust t = 8,0 s pärat pallist lahti
laskmist. Kui sügav on kaev? gravitatsioonikiirendus g = 9,8 m

s2 , heli kiirus õhus
c = 340 m

s , golfipalli mass m = 46 g.
Märkus: Eeldada, et kukkumise ajal mõjub golfipallile takistusjõud Ft = Cv2, kus
v on palli kiirust ja c on konstant, mis konkreetse golfipalli jaoks omab väärtust
c = 1,0 g

m .

2. (JÄÄVÕISTLUS) Jää peale on märgitud kolm punkti (A, B ja C), mis asuvad
üksteisest kaugusel l = 20 m (st võrdkülgse kolmnurga tippudes). Peetakse võistlust,
kes suudab kõige kiiremini joosta viis korda läbi kõik punktid läbides need tsükliliselt
samas järjekorras (st järjekorras A-B-C-A-B-C-A...). Milline on lühim aeg mille
jooksul on seda teoreetiliselt võimalik teha, kui hõõrdetegur jalgade ja jää vahel on
µ = 0.05 ja raskuskiirendus g = 9,81 m/s2

3. (VOOLUGA RUUT) Ruudukujuline me-
tallplaat paksusega t = 0,2 mm ja küljepikku-
sega d = 10 cm on tehtud metallist eritakis-
tusega ρ = 1,68 · 10−8 Ω m. Vool tugevusega
I = 1 A läbib plaati sisenedes tipust A ja
väljudes tipust B. Milline on pinge tippude
C ja D vahel, st milline on voltmeetri näit
joonisel?

4. (VEETILK) Rahvusvahelises kosmosejaamas hõljub veetilk raadiusega R = 4 cm
täieliku kaalutuse tingimustes. Tilgale antakse hästi väike nurkkiirendus, mistõttu
see hakkab üha kiiremini pöörlema. Millise kriitilise nurkkiiruse ω juures laguneb tilk
kaheks tükiks? Vee pindpinevustegur σ = 0,073 N/m, vee tihedus % = 1000 kg/m3.

5. (RISTTAHUKAS) Juuresoleval pildil on väljalõige
fotost, kujutatud on puidust risttahukat, mille tähega b
tähistatud serv oli pildistamise ajal täpselt vertikaalne.
Fotot tehes oli objektiivi peatelg täiesti horisontaalne. Kui
kõrgel asus risttahuka alumine tahk objektiivi peateljest?



6. (URAAN) Uraani rikastamise üheks meetodiks on uraanheksafluoriidi (keemilise
valemiga UF6) gaasilises olekus tsentrifuugimine. Oletagem, et selleks kasutatakse
ultratsentrifuugi, mille pöörlevaks osaks on silinder sisemise raadiusega R = 5 cm;
tsentrifuugimise ajal pöörleb silinder ümber oma sümmeetriatelje nurkkiirusega
ω = 1 · 104 rad/s. Lihtsustatult lugegem, et looduslik uraan sisaldab c235 = 0.7%
isotoopi 235U ning c238 = 99.3% isotoopi 238U; fluori aatommass on MF = 19 g/mol.
Teatud kogus looduslikust uraanist saadud uraanheksafluoriidi suletakse tsentrifuugi
ning täispööretel tsentrifuugimise ajal lastakse silindri välisservast (st teljest kaugusel
R = 5 cm) gaasi väga aeglaselt välja. Kui pool algselt silindris olnud gaasi massist on
välja voolanud, siis tsentrifuugimine lõpetatakse. Milline on silindrisse jäänud gaasis
uraan-235 sisalduse suhteline muutus, st suhe

c235 − c′235
c235

,

kus c′235 on uraan-235 sisaldus tsentrifuugi silindris peale tsentrifuugimist? Tsentri-
fuugimine toimus temperatuuril T = 360 K; gaasikonstant R = 8,31 J/mol K.

Juhul, kui teil pole joonlauda kaasas, siis võite kasutada jooniselt mõõtude võtmiseks
alljärgnevat “joonlauda”.


