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1. (Vasaraheide) Kui vasaraheitja heidab tuulevaikse ilmaga vasarat saates
selle lendu optimaalse nurga all maapinna suhtes, siis lendab vasar L = 58,00 m
kaugusele. Mitme meetri võrra muutub heitekaugus, kui puhub vastutuul kiirusega
u = 2,0 m/s? Eeldada, et vastutuule puhul heidetakse jälle parima nurga all andes
kuulile sama algkiiruse, mis oli tuulevaikse ilma korral ning et vasar stardib oma vaba
lendu H = 0,50 m kõrguselt. Vasar kujutab endast raudkere massiga m = 4,00 kg
ja tihedusega ρv = 7900 kg/m3 mille külge on kinnitatud traat koos käepidemega;
antud ülesandes traadi ja käepideme mõju lennule mitte arvestada. Kuulile mõjub
lennu ajal õhu takistusjõud Ft = 0,24Sρv2, kus v on kuuli kiirus õhu suhtes, S —
kuuli ristlõikepindala ja ρa = 1,23 kg/m3 — õhu tihedus.

2. (Magnet) Homogeenselt magneetunud kerakujulise magneti sees on magnet-
välja tugevus B = 0,95 T; magneti raadius R = 1 cm. Magnet liigub vaskplaadi
suunas teatud algkiirusega v nii, et tema põhjapoolus on pööratud otse plaadi suu-
nas ning kiirusvektor on risti plaadi pinnaga. Sellise liikumise puhul tekkivad plaadis
keerisvoolud, mis pidurdavad kuuli. Millise suurima algkiiruse v (ühik: m/s) puhul
jõuab kuul täielikult peatuda enne plaadini jõudmist? Plaadi paksus d = 2 mm ja
vase eritakistus ρ = 1,68 × 10−8 Ω m. Magneti tihedus ρm = 7500 kg/m3. Eeldada,
et plaadi mõõtmed ja kuuli algkaugus plaadist on kuuli raadiusest hulga suuremad.

3. (Kõver joonlaud) Kaks kitsast pikka metallriba, kumbki paksusega
d = 1,0 mm, millest üks on vasest ja teine terasest, liimitakse kokku väga
tugeva liimiga nii, et moodustub kahe millimeetri paksune “joonlaud”. Teatud
temperatuuril on joonlaud täiesti sirge, kuid see tõmbub temperatuuri tõustes
kõveraks. Millise kõverusraadiuse (ühik: m) omandab “joonlaud”, kui tempera-
tuur tõuseb t = 10 K võrra? Vase ja terase joonpaisumistegurid on vastavalt
αv = 1,67 × 10−5 K−1 ja αt = 1,10 × 10−5 K−1. Vase ja terase elastsusmoodulid
on vastavalt Yv = 1,10 × 1011 Pa ja Yt = 2,00 × 1011 Pa.

4. (Pöörlev kuul) Teraskuul raadiusega r = 5,00 cm asub planeetidevaheli-
ses ruumis Päikesest sellisel kaugusel, kus Päikeselt lähtuva soojusvoo tihedus on
J = 1,00 kW/m2 ning pöörleb ümber soojusvoo vektoriga risti oleva telje nurk-
kiirusega f = 1,00 Hz. Terase erisoojus on c = 502 J/kg K, soojusjuhtivustegur
k = 45 W/m K ja tihedus — ρ = 7850kg/m3 Eeldada, et teras peegeldab kõigil
lainepikkustel β = 0.92 osa pealelangevast kiirgusest ning neelab ülejäänud osa
1 − β = 0.08. Mitme kraadi võrra erineb selle kera Päikesele kõige lähema punkti
temperatuur Päikesest kõige kaugema punkti temperatuurist? Märkus: kuul kiirgab
nagu absoluutselt must keha, st kiiratav võimsus pindalaühiku kohta on P = σT 4,
kus σ = 5,67 × 10−8 W/(m2 K4) ja T on vaadeldava pinnapunkti temperatuur.

5. (Klaasplaadid) Aknaklaasi kummaltki pinnalt peegeldub tagasi r = 0,080 osa
sellele risti langevast valgusest. Lisaks sellele neeldub d = 3,0 mm paksuses klaasis
a = 0,060 osa seda läbivast valgusest. Seitsekümmend sellist aknaklaasi laotakse
üksteise vastu nii, et moodustub 21 sentimeetri paksune klaasikiht. Milline murdosa
sellise klaasikihile risti langevast valgusest väljub klaasikihi vastasküljelt?


