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Vanema rühma ülesanded (11. - 12. klass)

Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (RONGIVILE) Rong läheneb jaamale sirgjooneliselt ning muutumatu
kiirusega. Vedurijuht laseb vilet kestusega t0 = 10 s, peatuses rongi ootav
jaamaülem mõõdab vile kestuseks aga t1 = 9 s. Arvutage rongi liikumise
kiirus v. Heli kiirus õhus c = 340 m/s. (6 p.)

2. (TAKISTID) Leidke ühesugustest takistitest koosneva ahela koguta-
kistus RAB. Iga takisti takistus on R. (8 p.)
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3. (BALLOON) Pikk silindrikujuline balloon raadiusega r = 0,3 m on
tehtud terasest, mis talub pindalaühiku kohta jõudu kuni σ = 250 MPa.
Leidke suurim balloonis oleva gaasi rõhk, mida balloon talub. Ballooni
seina paksus on t = 2 mm. (8 p.)

4. (VEEKEEDUKANN) Veekeedukann küttekeha võimsusega N on
täidetud veega. Kannu tila ava pindala on S. Milline on suurim joon-
kiirus, millega veeaur kannu avast väljub? Vee aurustumissoojus on L,
ideaalse gaasi konstant on R, õhurõhk on p ning vee molaarmass on µ.
Veekeedukannu kasutegur soojuskadusid arvestades on γ. (8 p.)
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5. (LÄÄTS) Joonisel on kujutatud ob-
jekt AB ning sellest kumerläätses tekki-
nud tõeline kujutis A’B’. Leidke konstruee-
rimise teel läätse keskpunkti ning fookuse
asukoht. Lahendage ülesanne lisalehele.
(8 p.)

6. (VESINIKU IONISEERIMINE) Kui suur on vähim vesiniku aatomit
ioniseerida suutva vaba prootoni kineetiline energia K0? Eeldage, et
elektron on vesiniku aatomis paigal ning elektromagnetiline vastasmõju
aatomi tuuma ja vaba prootoni vahel on tühine. Vesiniku seoseenergia
E0 = 13,6 eV, prootoni mass mp = 1,67 · 10−27 kg ja elektroni mass
me = 9,11 · 10−31 kg. (10 p.)

7. (VEEJOAD) Vertikaalse silindrilise anuma sei-
na sisse on paljudele erinevatele kõrgustele tehtud
pisikesed augud, millest voolab välja vett. Anumas-
se valatakse aeglaselt vett juurde nii, et veetase
anumas püsib muutumatuna kõrgusel H. Leidke,
millisesse ruumipiirkonda saab anumast väljuv vesi
jõuda ehk avaldage veejugade mähispinna võrrand
xy-teljestikus. Eeldage, et erinevad veejoad üksteist
ei mõjuta. (10 p.)

8. (LATT) Pikka horisontaaltasapinnal lebavat latti lükatakse ühest
otsast muutumatu kiirusega ning risti latiga. Kui kaugel sellest lati
otsast asub lati pöörlemistelg? Lati pikkus on L. Hõõrdetegur lati ja
tasapinna vahel on kõikjal ühesugune. (10 p.)
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μ9. (MUTRIVÕTI) Kui suur peab olema regu-
leeritava mutrivõtme keerete arv pikkusühiku
kohta n, et mutreid saaks kõvasti kinni keerata?
Hõõrdetegur kokkupuutepindade vahel on µ ja
raadius reguleerija teljest kokkupuutepinnani on
r. (10 p.)
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10. (LAETUD PENDEL) Väike laetud
kuulike massiga m ja laenguga q ripub
venimatu pikkusega l niidi otsas magnet-
väljas induktsiooniga B. Kuulike viiakse
niiti sirgena hoides kõrgusele H = 7

8 l ning
lastakse siis lahti. Raskuskiirendus on g
ning magnetvälja suund on risti pendli
võnketasandiga. Samuti on teada, et keh-
tib q2B2l = 3

4m
2g. Milline on kuulikese

trajektoor? (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6
suurima punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
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5. (LÄÄTS) lisaleht
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