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2. Kinemaatika. 
 

Süvendatud teadmised kiiruse ja kiirenduse keskmisest ning hetkväärtustest;  keha 

liikumine Maa raskusväljas vertikaalsel sirgjoonelisel ja kõverjoonelisel  trajektooril; 

kesktõmbekiirendus; õppematerjal sisaldab näidisülesandeid. 

Vajalikud eelteadmised: kinemaatika omandatud koolikursuses, oskus  sooritada 

trigonomeetrilisi teisendusi (põhivalemid), Galilei relatiivsusprintsiip. 
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3. Jäävuse seadused mehaanikas. 
 

Süvendatud teadmised impulsi ja energia jäävusest; jõuimpulss; massikeskme  leidmine ja 

liikumine; reaktiivne liikumine; kehade põrge; õppematerjal  sisaldab näidisülesandeid. 

Vajalikud eelteadmised: impulsi ja energia jäävuse seadus omandatud 
koolikursuses. 
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4. Kehade pöördliikumine 
 

Süvendatud teadmised kehade pöördliikumisest; kulg‐ ja pöördliikumise  võrdlus; 

tsentrifugaaljõud; Coriolisi jõud; õppematerjal sisaldab  näidisülesandeid. 

Vajalikud eelteadmised: kehade pöörd‐ ja kulgliikumine koolikursuses. 
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Kursuse õppematerjalid on kättesaadavad TÜ Moodle’i keskkonnas 

1. G. Karu "Galilei relatiivsusprintsiip" 
2. A. Sääsk "Kinemaatika" 

3. K. Schults "Jäävuse seadused mehaanikas" 

4. V. Väinaste "Kehade pöördliikumine" 

 

 

Õpilaste hinnang antud kursusele: 
 

 Õppematerjalid olid konkreetsed, teemad süsteemsed ja kasvava raskusastmega ning ülesanded 

kasulikud ja mõtlemist arendavad. 

 Meeldis õppejõu ja Teaduskooli poolne mõistev suhtumine. Teemad olid huvitavad. 


