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1. (KAUBARONG) Jagades tuntud töö valemi A = Fs + ∆E aja-
ga, saame võimsuse jaoks võrrandi N = Fv + ∆E

t
, mille kohaselt ve-

duri võimsus on tasakaalustatud takistusjõudude ja kiiruse korruti-
se ning potentsiaalse energia E muutumise kiiruse summaga. Hõõrde-
jõud on F = µmg. Horisontaalsel teel potentsiaalne energia ei muutu
ning avaldades saame v1= N

µmg
= 92 km/h. Tõusul toimub potentsiaal-

se energia E = mgh suurenemine, kus h = s sin a ning sin a = 1cm
100cm .

∆E
t

= smg
t

sin a = mgv sin a. Seega teisel juhul N = umgv2 +mgv2 sin a,
millest v2 = N

mg(u+sin a) = 15 km/h.

2. (VAAKUMKAHUR) Pall jaotab kahuritoru kaheks kambriks. Enne
tulistamist on mõlemas kambris rõhk võrdne nulliga. Vasakpoolse memb-
raani purustamisel täitub vasak pool torust välisõhuga ning palli poolte
vahel tekib rõhkude vahe ∆P = P0 − 0 = P0. Pallile hakkab mõjuma
jõud, mis on võrdne palli ristlõikepindala ja rõhkude vahe korrutisega:
F = P0πd

2/4. Newtoni 2. seaduse abil saame leida palli kiirenduse
a = F/m. Ühtlaselt kiireneva liikumise korral kehtib seos

l = v2 − v2
0

2a ,

kus l on läbitud vahemaa ning v0 ja v on vastavalt alg- ja lõppkiirus.
Kuna palli algkiirus on võrdne nulliga ning tahame leida lõppkiirust, siis
avaldame

v =
√

2la =
√

2lP0πd2

4m = d

√
lP0π

2m .

Kasutades ülesandes antud arvväärtusi, saame palli kiiruseks vahetult
enne parempoolse membraani läbimist v = 130 m/s. Membraani purus-
tamiseks kulub energiat ning seetõttu on palli väljumiskiirus sellest veidi
väiksem, kuid võite isegi ette kujutada, et õhuke fooliumileht ei takista
470 km/h kihutava palli lendu just märkimisväärselt.



3. (ORBIIT) Selles ülesandes kasutame lähendust, et väikese mas-
siga (olgu selleks m) punktmass Kuu tiirleb ümber suure punktmassi
Maa. Paneme tähele, et Kuu gravitatsioonilise potentsiaalse energia ja
kineetilise energia summa on jääv.

mv2
1

2 −GMm

r1
= mv2

2
2 −GMm

r2
.

Samuti on kõigil orbiitidel liikuvatel kehadel muutumatu impulsimoment.
Kuna orbiidid on ellipsid, siis suurimal ja vähimal kaugusel Maast on
Kuu orbitaalkiirus risti Kuud Maaga ühendava sirgega. Seega saab
kirjutada impulsimomendi jäävuse seaduse suurima ja vähima kauguse
jaoks kujul

mv1r1 = mv2r2.

Kuu mass taandub mõlemast jäävusseadusest välja. Saame süsteemi
v2

1
2 −G

M
r1

= v2
2
2 −G

M
r2
.

v1r1 = v2r2.

Süsteemi lahenditeks on r2 = r1, mis ei vasta elliptilisele orbiidile, ja

r2 = 1
2GM
r2

1v
2
1
− 1

r1

≈ 430 000 km.

4. (TETRAEEDER) Alloleval joonisel on toodud tetraeedri ekvivalent-
skeem. Sümmeetriakaalutlustel ei saa tippude C ja D vaheline takisti
mõjutada tippude A ja B vahelist takistust, järelikult võib selle skeemilt
eemaldada. Allesjääva skeemi takistust on lihtne leida.

RAB =
( 1
R +R

+ 1
R +R
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R

)−1
= R

2 .
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5. (KIIK) Massi m2 kiirus kokkupõrkehetkel on v0 =
√

2gh. Kokku-
põrke ajal avaldab pealekukkuv mass jõudu kiigele ning kiik omakorda
esimesele massile. Nende jõudude jaoks kehtib kangireegel: F1l1 = F2l2.
Lisaks kehtib Newtoni teine seadus F1 = m1a1 ja F2 = m2a2. Kok-
ku saame m1a1l1 = m2a2l2. Kuna kiirendus on kiiruse muutus, siis
m1l1∆v1 = m2l2∆v2. Mitteelastne kokkupõrge kestab seni, kuni massid
pöörlevad ümber kiige telje sama nurkkiirusega (kui pealekukkuv mass
liiguks suurema nurkkiirusega, painutaks ta kiike ja kiirendaks esimest
massi kuni nurkkiirused on ühtlustunud) ehk v1

l1
= v2

l2
, millest saame

∆v1
l1

= v0−∆v2
l2

. Asendades ∆v2 eelnevalt saadud võrrandist ja arvestades,
et esimene mass oli alguses paigal ehk kiiruse muut võrdub lõppkiirusega,
saame v1 = l1l2m2v0

m1l21+m2l22
= l1l2m2

√
2gh

m1l21+m2l22
.

Teine lahenduskäik kasutab impulsi jäävust pöörlemistelje suhtes. Kuna
kiige ja masside süsteem saab vabalt ümber telje pöörelda ja väliseid jõu-
momente selle punkti suhtes pole, on impulsimoment jääv. Kui valiksime
mingi muu punkti, peaksime arvestama maapinna ja kiige vahelisi jõu-
de. Nurkkiiruste võrdsuse tingimus jääb samaks, mis eelmise lahenduse
puhul. Saame võrrandisüsteemi, mille lahend on ülalt juba tuttav.

m2v0l2 = m1v1l1 +m2v2l2
v1
l1

= v2
l2

6. (KLOTS VEDELIKES) Kuna klotsi tihedus on ülemisest vedeli-
kust suurem ning alumisest vedelikust väiksem, jääb klots kahe vede-
liku piirpinnale ujuma. Klotsile mõjub sellisel juhul klotsi raskusjõud
Fr = mklotsg = ρkV g, ning vedelike üleslükkejõud

Fy = Fy1 + Fy2 = ρ1gVx + ρ2g(V − Vx),

kus Vx on alumises vedelikus oleva klotsi ruumala ning V −Vx on ülemises
vedelikus oleva klotsi ruumala. Raskusjõud ja üleslükkejõud on võrdsed,
seega saame võrrandi

ρkV g = ρ1gVx + ρ2g(V − Vx).



Sellest saab avaldada
Vx = V (ρk − ρ2)

ρ1 − ρ2
.

Alumise vedeliku nivoo tõuseb ruumala Vx võrra. Kuna anuma põhja-
pindala on S, siis tõuseb vedelike eraldusnivoo ∆h võrra, kusjuures

∆h = Vx
S
.

Asendades siia Vx, saame

∆h = V (ρk − ρ2)
S(ρ1 − ρ2) .

7. (OPTILINE SKEEM)

F

Lääts 1

O1

O2

Lääts 2

A

Algselt paralleelsed kiired koonduvad pärast läätse läbimist fokaalta-
sandis (punkt A). Kuna alumine kiir ei murdu, peab see läbima läätse
keskpunkti. Seega lääts 1 on paralleelne joonistatud fokaaltasandiga (kiir
läbib punkte A ja F) ning läbib punkti O1. Kuna tegemist on kahe ühesu-
guse läätsega ning nende fookused asuvad punktis F, siis ring raadiusega
FO1 läbib alumist kiirt punktis O2, mis on teise läätse keskpunktiks.
Nüüd saame kergesti joonistada ka teise läätse, kuna teame ülemise kiire
murdumiskohta ning läätse keskpunkti asukohta.



8. (JALGRATTUR) Kuna tagumine ratas on õhku tõusmas, siis sellele
jõude ei rakendu. Ainsad jalgrattale mõjuvad jõud on raskusjõud ning
jõud esiratta ja maapinna kontaktpunktis. Kuna jalgratas liigub ühtlase
kiirusega ning ei hakka pöörlema ega ümber kukkuma, peab jalgrattast
ja ratturist koosnevale süsteemile mõjuvate jõudude summa ja ka jõumo-
ment iga punkti suhtes olema null. Raskusjõu tugevus ja suund on teada.
Teine jõud peab olema sama suur ja vastassuunaline, et raskusjõudu
tasakaalustada. Lisaks peavad jõud paiknema ühel sirgel, et jalgratas
koos ratturiga ei hakkaks pöörlema. Järelikult peab massikese olema esi-
ratta ja maapinna kontaktpunkti kohal ning hõõrdejõu ja toereaktsiooni
summa on vertikaalne. Lihtsast geomeetriast saame α = arctan( d

2h) ja
µ ≥ d

2h .
h

d/2

α

α

9. (MUST KUUP) Ülesandes esitatud tingimuste kohaselt on see kuup
musta keha kiirgur ja see neelab kõik sellele langenud kiirguse. Olene-
mata asendist on kuubi poolt kiiratud koguvõimsus sõltuv ainult kuubi
temperatuurist ja selle küljetahu pindalast A. Kuubil on teatavasti 6
tahku. Seega on kuubi kiiratav koguvõimsus Stefani-Boltzmanni seaduse
järgi

P = 6AσT 4.

Tasakaaluolukorras on kuubi poolt neelatav võimsus ja kiiratav võimsus
võrdsed. Kuubi poolt neelatav võimsus on võrdeline kuubi projektsiooni-
ga valguskiirtega risti olevale tasandile. Selle projektsiooni suurus sõltub
kuubi asendist valguskiirte suhtes. Olgu α tegur, mis näitab kui palju
on kuubi projektsioon suurem selle küljepindalast. Sellel juhul saame



tasakaaluolukorra
6AσT 4 = αAI,

millest saame tasakaalulise temperatuuri sõltuvuse kuubi asendist.

T (α) = 4

√
αI

6σ
Nüüd tuleb leida kõrgeim ja madalaim temperatuur. Selleks on vaja
leida suurim ja vähim α. Vaadates kuubi geomeetriat, on üsnagi lihtne
järeldada, et minimaalne võimalik α on 1. See vastab olukorrale, kus
kuubi üks külg on valgusvooga risti.

Tmin = 4

√
I

6σ
Maksimaalse juhu leidmine on aga keerukam. Selleks leidub geomeetrilisi
meetodeid, kuid üks lihtsaim meetod on kasutada teadmist, et pinnaühi-
ku projektsioon pinnale on võrdeline selle pinnanormaali ~n ja valgusvoo
suuna ~i = ~I/I vahelise nurga koosinusega. Ühikvektorite korral

Aprojektsioon = A~n ·~i⇒ α = Σ~n ·~i.

Kuubil saavad olla valgusvoo suunas kõige rohkem kolm tahku korraga.
Tähistame need kui x, y ja z ning nende pinnanormaalid kui ~nx, ~ny ja
~nz. Seega

α = (~nx + ~ny + ~nz) ·~i
Kui me defineerime taustsüsteemi, kus kuubi küljed on risti vastavate
telgedega, siis lihtsustub antud valem ~i komponentide summaks

α = ix + iy + iz

Kuna ~i on ühikvektor, siis

i2x + i2y + i2z = 1

On näha, et α on maksimaalne kui kuubi diagonaal on suunatud valgus-
voo suunas ehk kõikide külgede komponendid on võrdsed. Seega

αmax = 3ix
3i2x = 1 ⇒ αmax =

√
3



Järelikult

Tmax = 4

√√
3I

6σ
ehk temperatuur varieerub 8

√
3 ≈ 1, 15 korda.

10. (PÄIKESE PÖÖRLEMINE) Olgu Päikese pöörlemise joonkiirus
ekvaatoril v. Kuna punktid A ja B vastavalt lähenevad meile ja kau-
genevad meist kiirusega v, siis mõõdetavad lainepikkused λA ja λB
erinevad algsest lainepikkusest λ0 Doppleri nihke tõttu. Punktist A näib
kiirguvat lühem lainepikkus λA = λ0(1 − v/c) ning punktist B pikem
λB = λ0(1 + v/c).
Kes Doppleri valemit peast ei tea, võib arutleda ka järgnevalt. Liikugu
kiirguse allikas meie poole kiirusega v. Lainepikkusele λ0 vastava laine
sagedus on f0 = c

λ0
, järelikult võime mõelda, et lainehari kiiratakse iga

intervalli τ = 1/f0 = λ0/c järel, mis vastab laine perioodile. Kiiratagu
mingil hetkel esimene lainehari. Ühe perioodi jooksul liigub see kau-
gusele x = cτ ; allikas ise liigub aga selle aja jooksul meile lähemale
∆x = vτ võrra ja kiirgab sealt järgmise laineharja. Niisiis tundub meile
kui vaatlejale, et kahe laineharja vaheline kaugus ehk lainepikkus on
λ′ = x−∆x = (c− v)τ = λ0(1− v/c).
Punktidest A ja B mõõdetud lainepikkuste erinevus avaldub niisiis kui

∆λ = λB − λA = 2λ0v/c,

kust saame lihtsalt avaldada joonkiiruse v = c∆λ/2λ0 ning selle abil ka
pöörlemisperioodi:

Tp = 2πr
v

= 4πrλ0

c∆λ = 4 · 3.14 · 7 · 108 · 5.9 · 10−7

3 · 108 · 7.8 · 10−12 s ≈ 26 Tm.

Päike ei ole tahke keha, selle erinevad laiuskraadid pöörlevad erine-
va nurkkiirusega. Pooluselähedastel piirkondadel kulub ühe täispöörde
tegemiseks umbes 34 päeva.


