
lahendus:
Alustame ülesande lahendamist esimesest küsi mu sest 
ehk lõppkiirustest. Ülesande tekstis on öeldud, et õhu-
takistust ja hõõrdumist raja servadega ei ole vaja arves-
tada. Seega saame lahendamiseks kasutada energia 
jäävuse seadust, kuna energiakadusid hõõrdumisele 
ei ole või on need tühiselt väikesed. Allapoole liikumise 
tõttu kuuli potentsiaalne energia väheneb ja selle arvelt 
kasvab kineetiline energia. Kirjutame kuuli energiate summa 
(potentsiaalne pluss kineetiline energia) välja algpunktis 
ja lõpp-punktis. Need summad peavad olema võrdsed,

mh1 g +         = mh2g +          ,

kus m on kuuli mass, h1 ja h2 on alg- ning lõpp-punkti 
kõrgused, g on raksukiirendus, v1 ja v2 on kuuli alg- 
ning lõppkiirus. 

Kuna kuuli algkiirus on null, siis algne kineetiline

energia          on ka null. Lisaks saame mõlemal pool

 võrdusmärki kuuli massi sulgude ette tuua ja see taan-
dub välja. Seega saame avaldada kuuli lõppkiiruse

h1 g = h2 g +         ,

     = h1g – h2g,

v2 =   (2g (h1 – h2 ) ) =   2g∆h,

kus ∆h on alg- ja lõppkõrguste vahe. Seega lõppkii-
rus ei sõltu trajektoorist ja kõik kuulid omavad sama 
lõppkiirust (kui hõõrdumist ei pea arvestama). Pannes 
arvud asemele saame

v2 =   2g∆h =   (2 ∙ 9,807 m ∙ 2,0 m) ≈ 6,3 m .

Nagu eespool olnud lahendusest on näha, siis kuuli 
mass taandus välja. Seega, kui hõõrdumine on tühine, 
siis kuuli lõppkiirus ei sõltu kuuli massist.
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Vaatame nüüd millises järjekorras jõuavad kuulid lõpp-
punkti. Piirdume siin raja kujude analüüsiga.

Hallil rajal olev kuul alustab liikumist väga aeglase kiiren-
dusega, kuna rada on alguses peaaegu horisontaalne. 
Kuigi lõpus alla kukkudes on tal suur kiirendus, siis algu - 
ses kaotatud aega sellega enam tasa ei tee. Seega jõuab 
halli raja kuul arvatavasti kõige viimasena lõpp-punkti.

Kõige suuremad algkiirendused on valgel ja helesi-
nisel rajal liikuvatel kuulidel. Seega saavad nemad 
kohe alguses suure kiiruse, millega rada läbida. 
Valge rada on natuke lühem, kui helesinine rada ja 
seega on valge raja kuul kõige kiirem.

Kuigi roosa rada on kõige lühem, siis kuuli algkiirendus 
jääb alla valge ja helesinise raja kuulidele. Seega ka 
raja läbimise aeg on pikem kui valgel ja helesinisel rajal.

Lõpp-punkti jõudmise järjekord radade värvi järgi 
võiks olla järgmine:

 � valge,
 � helesinine,
 � roosa,
 � hall.
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Kes soovib täpsemalt teada saada,  
kuidas neid aegu välja arvutada, siis tuleb tulla  
TalTechi õppima rakendusfüüsikat.

KÜsIMus
NeLi ÜHeSuguSt KuuLi LAStAKSe KorrAgA LAHti NeLjALe  
eriNeVALe rAjALe, KuS NAd rASKuSjõu mõjuL VeereVAd  
ALLA (jooNiSeL HALL, rooSA, VALge jA HeLeSiNiNe rAdA).  
KõigiL NeLjAL rAjAL oN SAmA ALguSPuNKt jA SAmA LõPP- 
PuNKt. õHutAKiStuSt jA HõõrdumiSt rAjA SerVAdegA 
 ei oLe VAjA ArVeStAdA.
 � miLLiSeL rAjAL oLeVAL KuuLiL oLeKS LõPP-PuNKtiS Kõige Suurem KiiruS,  

miLLiSeL Kõige VäiKSem? 
 � KuidAS muutuKS LõPPKiiruS, Kui KuuLi mASS oLeKS KAKS KordA Suurem?
 � miLLiSeS järjeKorrAS jõuAKSid eriNeVAteL rAdAdeL oLeVAd KuuLid LõPP-PuNKti?


