
Eesti koolinoorte 61. füüsikaolümpiaad

1. märts 2014. a. Piirkondlik voor.

Põhikooli ülesanded (8. - 9. klass)

1. (JÕE ÜLETAMINE) Paat sõitis üle jõe, mille laius oli d = 120 m,
nii, et paadi siht oli kogu aeg risti jõega. Kui suur pidi olema paadi
keskmine kiirus jõevoolu suhtes, kui on teada, et paadi maabumiskoht
teisel kaldal asetses s = 12 m lähtekohast allavoolu? Vee voolukiirus jões
oli u = 0,8 m/s? (4 p.)

2. (KUJUTIS KUMERLÄÄTSEGA) Kumerläätsega tekitatakse valgusal-
lika kujutis. Kui valgusallikas asub punktis A, tekib kujutis punktis B.
Kui aga valgusallikas paigutada punkti B tekib kujutis punktis C. Kas
punkt C langeb kokku punktiga A? Põhjendage. Valgusallika asukoha
muutmisega ei muutu läätse asukoht. (6 p.)

3. (KUJUTIS TASAPEEGLIS) Kärbes lendab peegli poole kiirusega
v = 1 m/s nii, et kiirus on risti peegli tasandiga. Kui kiiresti peab peegel
liikuma, et kärbse kujutis jääks paigale? (6 p.)

4. (MAA PÖÖRLEMISPERIOOD) Keskmiseks päikeseööpäevaks ehk
tavatähenduses ööpäevaks nimetatakse keskmist perioodi, mille jooksul
Päike näib Maaga seotud vaatleja jaoks tegevat taevas täisringi. Kesk-
mise päikeseööpäeva pikkuseks on 24 h ehk 86 400 s. Maal kulub ühe
tiiru tegemiseks ümber Päikese 365,256 keskmist päikeseööpäeva. Maa
pöörlemissuund ümber oma telje ühtib selle tiirlemissuunaga Päikese
ümber. Leidke nende andmete põhjal Maa pöörlemisperiood sekundi
täpsusega. (8 p.)

5. (PARV) Tiigivees asetseb männipuidust parv pindalaga S = 3 m2.
Parvel lamab inimene massiga m = 70 kg. Arvutage parve paksus, kui
on teada, et parve ülemine äär on täpselt tasa veepinnaga. Vee ning
männipuidu tihedused on vastavalt ρv = 1000 kg/m3 ja ρm = 400 kg/m3.
(8 p.)

6. (LUMI) Juku otsustas välja uurida, mis temperatuuril tl on lumi
õues kõrguvate hangede sisemuses. Tal endal termomeetrit ei olnud, aga

ta teadis, et tema maja ventilatsioonisüsteem hoiab sisetemperatuuri
ts = 20 ◦C. Esimese asjana lasi ta öö läbi seista kausitäiel veel, et see oleks
toatemperatuuril. Järgmisel päeval tõi ta hange sisemusest termosetäie
lund ja jagas selle kahte võrdsesse osasse. Ühele osale tilgutas ta peale
toatemperatuuril hoitud vett, kuni kogu lumi oli sulanud. Vett kulus
selleks V1 = 880 ml. Teise osa sulatas ta ära ja mõõtis saadud vee ruum-
alaks V2 = 210 ml. Lõpuks otsis ta Wikipediast välja, et vee erisoojus
on cv = 4180 J

kg·
◦C

, jää erisoojus cl = 2110 J
kg·

◦C
ja jää sulamissoojus

λ = 334 kJ/kg. Mis temperatuuril tl oli lumi? (8 p.)

7. (PÜSTOLKUULIPILDUJA) Korraldati katse, milles mõõdeti püstol-
kuulipilduja kuulide keskmist kiirust ja laskude arvu minutis. Selleks
sõitsid kahel paralleelsel raudteel vastassuunas rongid. Rong, millest
tulistati, sõitis katse ajal muutumatu kiirusega 72 km/h ja rong, mis oli
märklauaks, muutumatu kiirusega 36 km/h. Rongide kaugus teineteisest
oli 60 m. Esimene lask tehti hetkel, kui rongiga risti oleva püstolkuuli-
pilduja toru ots oli täpselt vastakuti teisele rongile joonistatud märgiga.
Kuuliaukude asukohtade mõõtmisel täheldati, et esimene kuul oli taba-
nud rongi 2,25 m märgist eemal ja kõikide teiste kuuliaukude kaugus
üksteisest oli 2,5 m. Kui suur on püstolkuulipilduja kuuli lennukiirus ja
mitu lasku teeb püstolkuulipilduja minutis? (8 p.)

8. (MOBIILILAADIJA) Leiutajad on pakkunud välja toreda seadme
matkainimestele oma telefoni laadimiseks. Ühe saapa talla sisse pannakse
mehhanism, mis toimib amortisaatorina. Iga kord kui kannale toetutakse,
muundatakse mehaaniline töö väikese elektrigeneraatori abil elektriener-
giaks. Oletame, et matkaja mass m = 60 kg ja ühe sammu ajal vajub
tald kokku h = 5 mm võrra. Antud seadme kasutegur η = 0,2. Matkaja
keskmiseks sammupaari pikkuseks ehk kahe järjestikuse samale kannale
astumise vahemaaks võtame d = 1,5 m. Nüüd tuleb vaid ühendada telefon
juhtmega saapa külge ja aku laadimine võib alata.

Arvestage, et tüüpilises nutitelefonis on liitium-polümeer aku, mis töötab
pingel U = 3,7 V. Samuti arvestage, et kui telefon töötaks keskmisel
voolutugevusel Ik = 130 mA, suudaks aku vastu pidada T = 10 tundi.
Arvutage, kui pika maa peab matkaja maha kõndima, et tühi telefoni
aku uuesti täis laadida. (10 p.)



9. (LENNUKID) Kaks lennukit lendavad
samal kõrgusel kiirustega v1 = 800 km/h ja
v2 = 600 km/h. Vaadeldaval hetkel on len-
nukite liikumise sihid omavahel risti ning
kumbki lennuk paikeb sihtide ristumispunk-
tist kaugusel a = 20 km. Leidke, milline on
lennukite vähim vahekaugus järgneva liiku-
mise jooksul, kui eeldada, et kumbki lennuk
kurssi ei muuda. (10 p.)

A

S10. (LÄÄTSE SKEEM) Joonisel (vt. joonis) on
kujutatud kaks sellist kiirt, mis lähtuvad punktval-
gusallikast A ning on läbinud läätse. Lääts asub sirgel
S. Konstrueerige läätse fookuse asukoht.
Lahendage ülesanne lisalehel! (10 p.)

E1. (TIKUTOPS) Leidke maksimaalne rõhk, mida
laua peal seisev tikke täis tikutops võib lauale avaldada. Tikutopsi katki
rebida ei tohi. (12 p.)
Märkus: Maksimaalsete punktide saamiseks peab leitud rõhk olema suu-
rem kui 200 Pa.

Vahendid: Tikutops, ühtlase massijaotusega joonlaud, mille mass on teada.

E2. (VEDELIKU TIHEDUS) Määrata kollase vedeliku tihedus kahte kihti
jaotunud vedelikus. Raskema vedeliku tihedus ρ = 1,0 g/cm3. (12 p.)

Vahendid: Joogikõrs, joonlaud, katseklaas kahte kihti jaotunud vedelikuga.
Märkus: Katses kasutatud vedelik võib määrida riideid ja paberit.

Võib lahendada kõiki ülesandeid. Arvesse lähevad 5 suurima punktide arvu
saanud teoreetilist ja 1 eksperimentaalne ülesanne. Eksperimentaalülesande

lahendamisel võib kasutada üksnes loetelus toodud vahendeid.
Mõõtemääramatuse hindamist ei nõuta.

Lahendamisaeg on 5 tundi.

Füüsikaolümpiaadi ülesanded ja lahendused asuvad veebis aadressil

http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid/fuusikaolumpiaad
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61-я олимпиада по физике
среди школьников Эстонии

1 марта 2014 года. Районный тур

Задачи основной школы (8–9-й класс)

1. (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕКИ) Лодка пересекла реку шириной d = 120м, поддер-
живая курс перпендикулярно самой реке. Чему равна средняя скорость лодки
относительно воды в реке, если известно, что точка прибытия лодки на другом
берегу находится на s = 12м ниже по течению от точки отправления? Скорость
течения воды в реке u = 0,8м/с. (4 б.)

2. (ИЗОБРАЖЕНИЕ В ВЫПУКЛОЙ ЛИНЗЕ) С помощью выпуклой линзы
получают изображение точечного источника света. Если источник света находится
в точке A, изображение возникнет в точке B. Если же поместить источник света
в точку B, то изображение возникнет в точке C. Совпадают ли точки C и A?
Поясните ответ. При изменении положения источника света положение линзы не
меняется. (6 б.)

3. (ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ) Муха летит в сторону зеркала
со скоростью v = 1м/с, перпендикулярной его плоскости. С какой скоростью
должно двигаться зеркало, чтобы изображение мухи оставалось недвижимым?
(6 б.)

4. (ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ) В строгом смысле сутками называют
средний период, за который Солнце с точки зрения наблюдателя на Земле описы-
вает в небе полный круг. Средняя длина суток составляет 24 ч, т.е. 86 400 с. Земле
требуется 365,256 средних суток, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.
Земля вращается вокруг своей оси в том же направлении, что и обращается вокруг
Солнца. Определите период вращения Земли вокруг своей оси с точностью до
секунды. (8 б.)

5. (ПЛОТ) В пруду плавает сделанный из сосновой древесины плот площадью
S = 3м2. На плоту лежит человек массой m = 70 кг. Вычислите толщину плота,
если известно, что верхний край плота находится вровень с поверхностью воды.
Плотности воды и соснового дерева равны, соответственно, ρv = 1000 кг/м

3
и

ρm = 400 кг/м
3
. (8 б.)

6. (СНЕГ) Юный Илья решил выяснить, какова температура tl снега внутри
сугробов во дворе. У него не нашлось термометра, но он знал, что система венти-
ляции у него дома поддерживает температуру внутри дома равной ts = 20 ◦C. В
первую очередь он набрал чашку воды, чтобы та достигла комнатной температу-
ры за ночь. На следующий день он принес домой целый термос снега, вынутого
изнутри сугроба, и разделил его на две равные половины. На первую половину
Илья потихоньку лил воду при комнатной температуре, пока весь снег не растаял.
На это ушло V1 = 880мл воды. Вторую половину Илья растопил: объем полу-
ченной воды оказался равным V2 = 210мл. Наконец он выяснил, что удельная

теплоемкость воды cv = 4180
Дж

кг·◦C , удельная теплоемкость льда cl = 2110
Дж

кг·◦C ,
а его удельная теплота плавления λ = 334 кДж/кг. Найдите температуру tl. (8 б.)

7. (ПУЛЕМЕТ) Решено измерить среднюю скорость пуль, вылетающих из пулеме-
та, а также число выстрелов в минуту. Для этого по двум параллельным отрезкам
железной дороги в противоположных направлениях были пущены два поезда. По-
езд, с которого стреляли, ехал с постоянной скоростью 72 км/ч, а поезд-мишень
ехал с постоянной скоростью 36 км/ч. Расстояние между отрезками железной
дороги составляет 60м. Первый выстрел произвели, когда направленный пер-
пендикулярно поездам пулемет поравнялся с отметкой, нарисованной на поезде-
мишени. Выяснилось, что первая пуля попала в поезд на расстоянии 2,25м от
отметки, а все остальные отверстия отстояли друг от друга на 2,5м. Чему рав-
на скорость полета пули из пулемета и сколько выстрелов совершает пулемет в
минуту? (8 б.)

8. (ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО) Придумано новое зарядное устройство для люби-
телей походов. В каблук ботинка встраивают устройство, работающее амортизато-
ром. Всякий раз, когда на пятку опираются, механическая работа преобразуется
в электрическую с помощью маленького электрогенератора. Предположим, что
масса путешественника m = 60 и что каблук сжимается на h = 5мм с каждым
шагом. КПД данного устройства η = 0,2. Средней длиной пары шагов путеше-
ственника — расстоянием, покрываемым между опиранием на ту же пятку —

возьмем d = 1,5м. Остается лишь присоединить телефон проводом к ботинку, и
зарядка начинается.

В типичный смартфон встроена литиево-полимерная батарея с рабочим напряже-
нием U = 3,7В. При средней силе тока в Ik = 130мА батарея в таком телефоне
продержится T = 10 часов. Определите, какое расстояние нужно будет покрыть
путешественнику, чтобы зарядить полностью разряженную батарею. (10 б.)



9. (САМОЛЕТЫ) Два самолета летят на од-
ной высоте со скоростями v1 = 800 км/ч и
v2 = 600 км/ч. В данный момент курсы само-
летов перпендикулярны, а расстояние от любого
самолета до точки пересечения их курсов рав-
но a = 20 км. Найдите минимальное расстояние
между самолетами в ходе дальнейшего движе-
ния, если предполагать, что самолеты не изменят
курс. (10 б.)

10. (СХЕМА С ЛИНЗОЙ) На рисунке изобра-
жены направления двух испущенных точечным источником света A и преломлен-
ных линзой лучей. Линза находится на прямой S. Определите положение фокуса
линзы с помощью построений.
Задание решайте на дополнительном листе! (10 б.)

E1. (СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК) Найдите максимальное
давление, которое может оказать на стол стоящий на нем
коробок, полный спичек. Рвать коробок не разрешается.
Примечание: Для получения максимальных баллов най-
денное давление должно быть больше, чем 200Па. (12 б.)

Оборудование: Спичечный коробок, линейка с однород-
ным распределением массы, чья масса известна.

E2. (ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ) Определите плотность желтой жидкости в
смеси, разделившейся на два слоя. Плотность более тяжелой жидкости равна
ρ = 1,0 г

см3 (12 б.)

Оборудование: Соломинка для питья, линейка, пробирка с жидкостями, разде-
лившимися на два слоя. Примечание: Используемая в эксперименте жидкость
может испачкать одежду и бумагу.

Можно решать все предложенные задачи. Зачтены будут 5 теоретических и 1
экспериментальная задача, набравшие наибольшее число баллов. При решении

экспериментальных задач можно использовать лишь указанное в условии
оборудование.

Оценка погрешности измерений не требуется.
Время решения — 5 часов.

Задачи и решения олимпиады находятся в интернете по адресу
http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid/fuusikaolumpiaad





Eesti koolinoorte 61. füüsikaolümpiaad
1. märts 2014. a. Piirkondlik voor.
Põhikooli ülesannete lahendused

Eessõna
Allpool on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik (mõnel juhul ka
enam). Kõik alternatiivsed õiged lahenduskäigud tuleb hinnata samuti
maksimumhindega. Iga alternatiivse lahenduskäigu jaoks tuleb kontrolli-
jatel koostada hindamisskeem, juhindudes võimalusel juuresoleva hinda-
misskeemi punktijagamisproportsioonist. Soovituslikud maha-arvamise
punktid: numbriline arvutusviga — 0,5; viga teisendustes — 0,5 p. (mär-
gi jms väiksem viga) või 1 p. (viga, mis viib dimensioonide konfliktini),
maha arvata ainult üks kord, st edasikanduvat viga mitte karistada;
kui vastus tuleb füüsikaliselt absurdne, siis võib täiendavalt karistada
0,5 punktiga; üksik viga lähtevalemis: 0,5 p. (kui märgiviga) kuni 50%
(sisuline viga).

1. (JÕE ÜLETAMINE) (4 p.) Paat võtab osa kahest liikumisest: sõidab
risti jõge ning liigub allavoolu. Jõe laius s = 120 m; allavoolu liikumine
l = 12 m.
Sõidu aeg t = l

vj
[1 p.].

Paadi kiirus vp = s
t

= svj

l
[1 p.].

Pannes arvandmed asemele, saame

vp =
120 m · 0,8 m

s
12 m = 8 m

s [2 p.].

2. (KUJUTIS KUMERLÄÄTSEGA) (6 p.) Kasutades kiirte pööratavuse
printsiipi võib kumerläätsega tekitatud tõelise kujutise korral eseme
ja kujutise asukohad vahetada [4 p.]. Kumerläätsega tekitatud näiva
kujutise puhul seda teha ei saa [2 p.]. Seega, Kui ese asub läätsest
kaugemal kui läätse fookuskaugus, langevad punktid C ja A kokku. Kui
ese asub läätsele lähemal kui fookuskaugus, punktid C ja A kokku ei
lange.



3. (KUJUTIS TASAPEEGLIS) (6 p.) Kärbes liigub kiirusega v ning
liikugu peegel kiirusega u. Aja t möödudes on kärbes liikunud peeg-
lile lähemale teepikkuse s = (v − u)t võrra. Samapalju on peeglile
lähemale liikunud ka kärbse kujutis [1 p.]. Et aga peegel on vahepeal
liikunud ut võrra [1 p.], on kujutis liikunud vaatleja suhtes teepikkuse
s′ = ut − s = (2u − v)t võrra [2 p.]. Et kärbse kujutis peeglis jääks
paigale, peab s′ = 0, millest u = v/2 [1 p.]. Seega peaks peegel liikuma
kärbsega samas suunas kiirusega 0,5 m/s [1 p.].

4. (MAA PÖÖRLEMISPERIOOD) (8 p.) Päikese näivat liikumist taevas
põhjustavad nii Maa pöörlemine kui ka tiirlemine [2 p.]. Maa tiirlemise
tõttu erineb Maa täispöörete arv aastas ühe võrra keskmiste päikeseöö-
päevade arvust [4 p.]. Kuna Maa tiirlemise suund ühtib Maa pöörlemise
suunaga, siis teeb Maa ühe aasta jooksul ühe täispöörde rohkem [1 p.].
Seega on Maa pöörlemisperioodiks P = 365,256

366,256 · 86 400 s = 86 164 s ehk
P = 23 h 56 min 4 s [1 p.].
Teine lahendus Päike teeb täistiiru taevas sagedusega fk = 1

86 400 s
[1 p.]. Maa tiirlemise sagedus on ft = 1

365,256·86400s [1 p.]. Kuna Maa
pöörlemis- ja tiirlemissuunad ühtivad, siis kehtib võrrand fk = fp − ft

[5 p.], kus fp on Maa pöörlemise sagedus. Siit saame avaldada Maa
pöörlemisperioodi P = 1

fp
= 1

fk+ft
= 86 164 s ehk P = 23 h 56 min 4 s

[1 p.].
Märkused Nimetuse keskmine päikeseööpäev tingib asjaolu, et Maa
elliptilise orbiidi tõttu on Päikese näiv nurkkiirus taevas veidi muutlik.
Maa tiirlemisperioodi nimetatakse ka sideeriliseks aastaks.
Enamasti mõistetakse aastana troopilist, mitte sideerilist aastat, mis on
defineeritud pööripäevade kordumise põhjal. Troopilise ning sideerilise
aasta erinemise põhjustab Maa telje pretsessioon. Igapäevaelus ei ole
olulised mitte Maa pöörlemine ning tiirlemine vaid hoopis Päikese ööpäe-
vane liikumine taevas ning aastaaegade kordumine, mistõttu laialdaselt
kasutatavad ööpäeva ning aasta mõisted erinevadki Maa pöörlemis- ning
tiirlemisperioodidest.



5. (PARV) (8 p.) Ujumise tingimusest saame, et mig + mpg = ρvgV
[3 p.]. Parve mass tiheduse kaudu avaldub kujul (mi + ρpSh)g = ρvgSh
[3 p.]. Avaldades sealt h saame, et

h = m

(ρv − ρp)S = 70 kg
(1000 kg

m3 − 400 kg
m3 ) · 3 m2 = 3,9 cm [2 p.].

6. (LUMI) (8 p.) Poole lume mass oli ρV2 [1 p.], kus ρ on vee tihedus.
Lumele vee lisamise lõppedes oli segu temperatuur t = 0 ◦C [1 p.].
Energia jäävusest saame võrrandi

cvρV1(ts − t) = clρV2(t− tl) + λρV2 [4 p.]

clV2(t− tl) = cvV1(ts − t)− λV2

tl = t+ λ

cl

− cvV1

clV2
(ts − t) [1 p.]

tl = −15 ◦C [1 p.].

7. (PÜSTOLKUULIPILDUJA) (8 p.) Kuuli lennuaeg võrdub kõrvalekalle
märgist jagatud rongide suhtelise kiirusega [2 p.].

t =
2,25 m

s
20 m

s + 10 m
s

= 0,075 s [2 p.]

Kuuli kiirus v = 60 m
0,075 s = 800 m/s [1 p.].

Kahe järgneva lasu vaheline aeg

T =
2,5 m

s
20 m

s + 10 m
s

= 0,0833 s [2 p.].

Laskude sagedus n = 60 s/min
0,0833s

= 720 lasku/min [1 p.].

8. (MOBIILILAADIJA) (10 p.) Leiame ühel sammul saadava energia,
arvestades, et kannale toetub jõud F = mg [2 p.]. Vajudes kõrguse h
võrra, tehakse tööd A1 = mgh [1 p.], millest aku laadimiseks saadav



elektrienergia on W1 = ηA1 [1 p.]. Aku täislaadimiseks vajaliku energia
leiame keskmise võimsuse P = UIk [1 p.] ja aja T korrutisenaW = UIkT
[2 p.], mille kogumiseks vajalik sammude arv on

N = W

W1
= 3.7 · 0.13 · 10 · 3600

0.2 · 60 · 9.8 · 0.005 ≈ 29400 [2 p.].

Laadimiseks vajaliku jalutuskäigu pikkuseks saame

s = Nd = 44 km [1 p.].

9. (LENNUKID) (10 p.) Lahendus muutub lihtsaks, kui vaatleme ühe
lennuki suhtelist liikumist teise suhtes [2 p.]. Nimelt, lähme mõtteliselt
punase lennukiga B kaasaliikuvasse taustsüsteemi. Sel juhul paistab
lennuk B paigal püsivat, kuid lennuk A näib liikuvat kiirusega ~v [1 p.],
mille komponendid on joonisel välja toodud. Kiiruse mooduli leiame
Pythagorase teoreemist: v = 1000 km/h [1 p.]. Vähim kaugus kahe
lennuki vahel kogu liikumise jooksul on mõistagi trajektoorini tõmmatud
ristlõik BX [2 p.], mille pikkuse järgnevalt leiamegi.

Punkti C jõudes oli lennuk A ida-lääne sihis liikunud vahe-
maa |AO| = a = 20 km ning põhja-lõuna sihis järelikult



|OC| = v2 · a/v1 = 15 km [1 p.]. Järelikult |BC| = a − |OC| = 5 km
[1 p.]. Kolmnurga BCX ning kiirusvektorite kolmikust moodustatud
kolmnurga küljepikkuste võrdelisusest leiame meid huvitava pikkuse

|BX| = v1 · |BC|
v

= 4 km [2 p.].

Märkus. Võib arvutada ka pikkuse |AC| ning kasutada kolmnurkade
BCX ja ACO sarnasust.
Märkus: Kui lõppvastuseks pakutakse 5 km, võib anda maksimaalselt
5p.

10. (LÄÄTSE SKEEM) (10 p.) Olemasolevate kiirte pikendused lõiku-
vad punktis A′, mis on punktvalgusallika A kujutiseks [2 p.]. Läätse
keskpunkti O saame kätte, kui tõmbame sirge läbi punktide A ja A′
[2 p.]. Optiline peatelg on risti läätse tasandiga S ning läbib punkti O
[2 p.]. Läätse fookuse F leiame, kui joonistame valgusallikast A kiire
AB, mis on parallelne optilise peateljega [2 p.] ning peale läätse läbimist
peab ta läbima punkti A′ [2 p.].
Märkus: lahenduseks piisab korrektse joonise olemasolust.

A

S
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FO

´A



E1.(TIKUTOPS)(12 p.) Tikutops avaldab maksimaalset rõhku lauale
siis, kui topsi pindala, mis lauale toetub on kõige väiksem. Kõige väiksema
pindalaga saab tikutopsi toetada lauale nii, et lükkad sisemise osa natuke
välja ning paned tikutopsi välise kesta servade peale seisma [3 p.].
Toetuspindala leidmine: Tikutopsi väline kest tuleb vajutada kokku
(mööda murdejooni), siis saame paksuseks 1 mm ning pikkuseks 4,7 cm,
seega pindala on S = 0,1 cm · 4,7 cm = 0,47 cm2 [2 p.].
Tikutopsi massi saame leida, kui kasutame joonlauda kangina [2 p.].
Toetame joonlaua laua servale ning tikutopsi servapidi teise joonalau
otsa ja leiame juhu, kus joonlaud ulatub maksimaalselt üle laua serva,
kuid maha veel ei kuku. Kangi reeglist mg l1

2 + Mgl1 = mg l2
2 saame

leida tikutopsi massi, kus l1 on joonlaua lauapealse osa pikkus,l2 üle
laua oleva osa pikkus, m joonalua mass ning M tikutopsi mass [2 p.].
Täistikutopsi korral peaks vastus olema vahemikus 6,2-6,6 grammi.
Lauale avaldatud rõhu saame valemist p = F

S
. Vastus tuleb kuskil

1300-1500 Pa [1 p.].
Kordusmõõtmised [2 p.].
Märkus: Kui tikutopsi ei panda servade peale seisma, siis saab
maksimaalselt 10p.

E2.(VEDELIKU TIHEDUS)(12 p.)
Ülesanne taandub vedelikusammaste rõhkude tasakaalule.
Kõrre sisse peab tekitama teise vedelikusammaste kõrguste jaotuse kui
kõrrest väljas (nagu lähtub jooniselt). Juhtude 1 ja 3 tekitamiseks peab
ülumise vedeliku kõrre sisse imema, kõrre pealt sulgema ning uputama
alumise otsa alumise (tihedama) vedeliku põhjani ning seejärel avama.
Juhtude 2 ja 4 tekitamiseks peab kas tühja kõrre pealt sulgema ja
uputama alumise otsa alumise (tihedama) vedelikuni ning seejärel avama
või puhuma põhja ulatuva kõrre tühjaks ja lubama taastäituda. Katse
selgitus olemas või katse läbi viidud ehk sambad tekitatud ja mõõdetud
- [3 p.].
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Märgitakse, et vajalik on eralduspinna selge eristumine ja/või oodatakse
vedelike eralduspinna selginemist [1,5 p.].
Lähtudes rõhkude võrdsusest toru alumises otsas juhu 4 näitel:

p = hV A · ρA · g + hV B · ρB · g = hSA · ρA · g + hSB · ρB · g [1 p.]

(hV A − hSA) · ρA = (hSB − hV B) · ρB

ρA = hSB − hV B

hV A − hSA

· ρB [0,5 p.]

Kõrre täiteks kasutatakse vaid ühte vedelikest (nagu juhtudel 1 ja 2 ,
kuna siis saab suurima vedelikusammaste kõrguste vahe) [1,5 p.].
Näidatakse, et täpseima tulemuse saab, kui kõrs täita vedelikuga mille
kihi paksus anumas on väiksem (kuna siis saab suurima absoluutse
vedelikusammaste kõrguste vahe) [1,5 p.].



Viiakse läbi vähemalt üks kontrollmõõtmine taastäidetud kõrrega [1 p.].
Vastus täpsusega piirides kuni ±3% [2 p.]. Tapsusega ±6% (1 punkt)
Ülejäänud katsevariandid:
Variant kus kõrs üritatakse täita kummagi vedelikuga ja tekitada U-toru
kokku maksiumaalselt 6 punkti
Variandid kus üritatakse kasutada kõrre sulgemist ja õhurõhku (või õhu
rõhu alandamist) kokku maksimaalselt 4 punkti
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