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1. (VEE SEGAMINE) Veeklaasi segatakse ühtlaselt kuni vesi pöörleb ümber sümmeetriatelje
nurkkiirusega ω0 = 1,0 rad/s. Seejärel jäetakse klaas seisma. Kui kaua läheb aega, et vee
nurkkiirus klaasi keskosas väheneks N = 100 korda? Eeldada, et veeklaas on silinder
raadiusega R = 4,0 cm ja kõrgusega H � R. Vee viskoossus on µ = 1,0 mPa · s ja vee
tihedus on ρ = 1,0 g/cm3.

Märkus. Viskoossus on vedelike omadus takistada oma osakeste liikumist üksteise suhtes.
Kujutame ette olukorda, kus kahe horisontaalse plaadi vahel hoitakse vedelikku. Alumine
plaat on paigal ja ülemist liigutatakse horisontaalselt kiirusega u. Selleks, et ülemist plaati
liikumas hoida on vaja rakendada jõudu F = Sµu

h , kus S on plaatide pindala ja h on
plaatide vaheline kaugus.

2. (PETRONASE KAKSIKTORNID) Kuala Lumpuris asuva Petronase kaksiktornide
ülemiste korruste kõrgus maapinnast on 375 meetrit ning tornide vahekaugus (vähim
kaugus seinast seinani) on 60 meetrit. Vaatleme projekti, kus kahe torni vahele ehitatakse
liurada, mida mööda saaks hõõrdevabalt libiseda ühe torni ülemiselt korruselt teise torni
ülemisele korrusele (stardipunktiga samale kõrgusele). Liurajale antakse optimaalne kuju,
mis võimaldab kiireimat libisemist ühest tornist teise eeldusel, et algkiirus puudub. Kui
kaua kestab selline algkiiruseta ühest tornist teise libisemine? Vaba langemise kiirendus
g = 9,81 m/s2.

3. (TERASPLAAT) Mustaks värvitud terasplaat paksusega 3 mm kuumutatakse ühtlase
temperatuurini 400 K ja jäetakse jahtuma. Jahtumine toimub üksnes tänu soojuskiirgusele.
Kui suur on terasplaadi keskkoha ja pealispinna temperatuuride vahe siis, kui pealispinna
temperatuur on langenud 300 K-ni? Plaat kiirgab nagu absoluutselt must keha võimsusega
P = SσT 4, kus σ = 5,67 · 10−8 W/(m2 · K4), S on pindala ja T — temperatuur. Ümbritseva
keskkonna soojuskiirgus lugeda tühiselt väikseks. Terase erisoojus c = 450 J/kg · K ning
terase soojusjuhtivus k = 80 W/m K.

Märkus: kui terasplaadi vastaspindu hoitakse konstantsetel temperatuuridel T1 ja T2, siis
läbi plaadi kandub soojusvõimsus k(T1 − T2)S/d, kus d on plaadi paksus ja S on plaadi
pindala.

4. (PÄIKESEPURI) Elektriline päikesepuri on seade, mille abil kasutatakse päikeselt
tulevaid osakesi avaldamaks kosmosesondile Päikese suhtes radiaalsihilist tõukejõudu. Olgu
see tõukejõud antud valemiga
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.

kus r on sondi kaugus Päikesest. Vaadeldav kosmosesond on varustatud päikesepurjega
mis r0 = 1 AU ≈ 149 600 000 km kaugusel päikesest avaldab tõukejõudu F0 = 1 N. Millise
maksimaalse massi juures suudab see kosomosesond liikuda r1 = 100 AU kaugusele päikesest,
kui see stardib ringorbiidilt raadiusega r0 = 1 AU. Eeldada, et päikesepuri töötab kogu aeg.
Satelliidi kiirus algsel ringorbiidil (ümber Päikese) u = 30 km/s.

5. (TRAATRÕNGAS) Vasktraadist, mille diameeter on 1 cm, tehakse rõngakujuline aas
raadiusega 10 cm ja sellest lastakse läbi vool tugevusega 10 A. Milline on traadis tekkiv
mehaaniline pinge? Vaakumi magnetiline läbitavus µ0 = 1,26 · 10−6 N

A2

6. (RUUTVÕRE) Lõpmatu ruutvõre on tehtud traadist, mille puhul kahe naabersõlmpunkti
vaheline takistus on R = 1 Ω. Milline on kahe sellise sõlmpunkti punkti vaheline takistus,
mis asuvad samal traadil nii, et nende vahele jääb veel 9999 sõlmpunkti?


