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1. (Vasaraheide)

Ligikaudne lahendus

Kuna vasara stardikõrgus on palju väiksem kui lennukaugus, võime ilma liiga suurt
viga tegemata eeldada, et vasar alustab lendu maapinnalt. Lisaks, kuna vasar kaa-
lub üsna palju, on vasara lennutrajektoor ilmselt üsna lähedal ilma õhutakistuseta
paraboolsele trajektoorile. Üks viis hinnangu saamiseks on niisiis eeldada, et vasara
trajektoor on esimese lähenduses paraboolne, ning selle põhjal arvutada õhutakis-
tuse poolt mõjuv horisontaalne kiirendus (mis tuleb arvatavasti üsna väikse keskmise
väärtusega).

Õhutakistuse puudumisel on maapinnal optimaalne laskenurk 45° ning summaar-
ne lennuaeg on t = 2v0/(

√
2g) =

√
2v0/g, kus v0 on esialgne laskekiirus. Ho-

risontaalsuunaline kiirus on vx = v0/
√

2 ja horisontaalne läbitud vahemaa seega
L = v0t/

√
2 = v2

0/g. Järelikult v0 =
√

Lg = 23,9 m/s ≫ u = 2 m/s.

Õhutakistuse avaldis on Ft = 0,24Sρav2 ning see on vastassuunas õhu suhteli-
se liikumisega vasara suhtes. Lihtsuse mõttes võime ignoreerida vertikaalse kiiru-
se mõju õhutakistusele ning hinnata õhutakistuse horisontaalse komponendi kui
Fx = −0,24Sρa(vx + u)2 = −0,24Sρa(v0/

√
2 + u)2, kus vx + u on vasara suhteli-

se kiiruse horisontaalne komponent õhu suhtes. Niisiis, vasara horisontaalsuunaline
kiirendus on

ax = Fx

m
= −0,24Sρa

m

(
v0√

2
+ u

)2

ning seega vastav nihe paraboolse trajektoori suhtes on

∆x ≈ axt2

2
= −0,24Sρav2

0
mg2

(
v0√

2
+ u

)2

.

Meid huvitab aga nihete vahe u = 2 m/s ja u = 0 vahel:

∆∆x = 0,24Sρav4
0

mg2

( 1√
2

+ u

v0

)2

− 1
2

 = 0,241 m.

Täpne vastus: 0,268 m

2. (Magnet)

Ligikaudne lahendus

Magnetite, ehk magnetdipoolide üks võtmeomadusi on see, et nende magnetväli
kahaneb kaugusega väga kiiresti, pöördvõrdeliselt kauguse kolmanda astmega. Tei-
sisõnu, kui magnetit pidurdab ta enda tekitatud magnetvälja interaktsioon vask-
plaadiga, siis ei ole ootamatu leida, et domineeriv panus pidurdusse toimub siis, kui
magnet on plaadile lähedal ning magnetväli plaadis on maksimaalne.

Niisiis, hindame pidurduse efekti juhul, kui magnet on vaskplaadile lähedal. “Pi-
durdava piirkonna” karakteerne suurus on R ning magnetväli B. Sellest piirkonnast
väljaspool on magnetvälja panus piisavalt väikseks kahanenud (veendume selle eel-
duse korrektsuses hiljem).



Vaatleme magnetiga kontsentrilist rõngast vaskplaadil raadiusega r ja laiuse-
ga ∆r. Faraday seadusest leiame, et mööda rõngast mõjub elektromotoorjõud
E ≈ πr2∆B/∆t. Rõnga takistus on

R = 2πr

d∆r
ρ

ning seega seda läbiv vool on

∆I = E
R

= πr2∆B

∆t

d∆r

2πrρ
.

Magnetväli aga mõjutab tekitatud ringvoolu Lorentzi jõuga ∆F = 2πrB∆I risti
plaadi pinnaga. Newtoni kolmandast seadusest järeldame, et vaskplaat peab sama
jõuga magnetit tagasi lükkama. Teisisõnu,

∆F = B∆B

∆t

πr2∆rd

ρ
.

Siinkohal veendume, et selliste kontsentrilise rõngaste panus kaugustel r > R on
tühine. Tõepoolest, B∆B hakkab kukkuma kiirusega 1/r6 ning seega ∆F kukub
kiirusega ∆r/r3 mille panus on tõepoolest tühine. Niisiis, kontsentriliste rõngaste
summaarne panus kauguseni R on leitav funktsiooni r2 graafiku aluse pindalana
vahemikus r = 0 kuni r = R. See pindala on ligikaudu R3 (täpne avaldis R2/3 tuleb
integreerimisest, aga on graafikuga ligikaudselt hinnatav). Magnetile mõjub seega
summaarne jõud

F = B∆B

∆t

πR3d

3ρ
.

Magnet kogeb ajavahemiku ∆t jooksul impulsi muutu
∆p = F∆t = B∆BπR3d/(3ρ). Näeme, et impulsi muut sõltub ainult mag-
netvälja muutusest. Saame seega mõlemad pooled magnetvälja muutuse järgi
summeerida. Summaarne impulsi muut avaldub analoogselt B graafiku aluse
pindalana ning on võrdne esialgse impulsiga (sest magnet jääb lõpus paigale):

mv = B2R3d

ρ

π

6
= 4πR3ρm

3
v,

kus me avaldasime magneti massi kera ruumala ja tiheduse kaudu. Seega, esialgne
kiirus peab olema vähemalt

v = B2d

8ρρm

= 1,8 m/s.

Täpne vastus: 0,672 m/s



3. (Kõver joonlaud)

Ligikaudne lahendus

Kuna mõlema materjali elastsusmoodulid on üsna sarnaste
väärtustega, võime robustse hinnangu saamiseks eeldada, et
joonlaua kõverdumine on täielikult määratud metallribade
ruumalade muudu erinevuste kaudu. Lisaks, kuna ribad on
väga piklikud, esineb venimine peamiselt piki joonlaua sihti.
Juhul kui sisemise riba kõverusraadius on R, siis välimise riba
kõverusraadius on R+d. Seega on ribade pikkuste suhe peale
paisumist 1 + d/R = (1 + αvt)/(1 + αtt). Seega,

R = d
((1 + αvt

1 + αtt

)
− 1

)−1
= 17,5 m.

Täpne vastus: 23,9 m

4. (Pöörlev kuul)

Ligikaudne lahendus

Teraskuuli temperatuuri mõjutavad kolm erinevat efekti: Päikeselt tulev soojuskiir-
gus, terase pinnalt lahkuv musta keha kiirgus ning terase sees toimuv soojusva-
hetus. On selge, et kiirema soojusvahetuse korral on kuuli temperatuur ühtlasem.
Vastandiks võib tuua piirjuhu, kus soojusvahetus on väga väike ning temperatuuri
fluktuatsioonid toimuvad peamiselt teraskuuli pinnal (sarnaselt sellele, kuidas Maal
toimuvad ööpäevased temperatuuri muutused pindmistel kihtidel). Selleks, et veen-
duda, mis režiimiga on tegu, peaksime leidma soojusvahetuse karakteerse aja ning
seda teraskuuli “ööpäeva” pikkusega võrdlema.

Soojusvahetuse karakteerne aeg on leidav mitut moodi. Esiteks võib rakendada di-
mensioonide analüüsi, ning panna tähele, et teraskuuli temperatuuride ühtlustumise
karakteerne aeg peab sõltuma muutujatest k, ρ, c ja R. Sellisel juhul ei ole raske
leida, et karakteerne aeg on τ ∼ ρcR2/k.

Teiseks võime vaadelda terase plokki, mille temperatuur varieerub piki x-telge ning
mille ristlõige x-teljega risti on A. Sellisel juhul on soojusvoog läbi teatud ristlõike
P (x) = Ak∆T (x)/∆x. Seega on kihi paksusega ∆x soojusbilanss

A∆xρc
∆T

∆t
= P (x) − P (x + ∆x) = ∆P = Ak

∆2T

∆x
,

ehk
∆T

∆t
= k

ρc

∆2T

∆x2 .

Mõlemaid diferentsiaale võib hinnata kui ∆T/∆t ∼ T/τ ning ∆T/∆x ∼ T/R, kus
τ on difusiooni karakteerne aeg ning R süsteemi karakteerne suurus. Seega,

T

τ
∼ k

ρc

T

R2

ning

τ = ρcR2

k
= 220 s ≫ 1/f = 1 s.

Teisisõnu on soojusvahetus teraskuuli pöörlemisperioodiga võrreldes tühine ning
temperatuurifluktuatsioonid toimuvad kuuli pindmistel kihtidel (sarnaselt Maale).



Antud pindmise kihi paksus on leitav sarnaselt eelnevaga kasutades temperatuurif-
luktuatsioonide perioodi 1/f kui h ∼

√
k/(ρcf). Tekkinud pindmise kihi konvekt-

siooni voog on seega k∆T/h =
√

ρcfk∆T , kus ∆T on kuuli pinna ja sisu tempera-
tuuride vahe.

Teraskuuli keskmine temperatuur Tk on leitav soojutasakaalust πR2J ≈ 4πσT 4
k .

Seega Tk = (J/(4σ))1/4. Näeme, et keskmine ärakiiratav musta keha kiirgus on
J/4 ning keskmine “päevase aja” Päikese kiirgus on J/2. Edasi vaatleme ekvaatoril
väikest tükki pindalaga A ja paksusega h. Tüki temperatuur hakkab pendeldama
perioodiga 1/f ning meid huvitab temperatuuride vahe TA − TB, kus A ja B on
vastavalt Päikesele kõige lähedasem ja kõige kaugem asend. On suhteliselt selge, et
ignoreerides konvektsiooni oleksid tüki temperatuurid vastaspunktides samad (sest
keskmine soojushulk, mille tükk Päikeselt saab ja ise musta keha kiirgusena ära
kiirgab on nii täisperioodi, kui ka poolperioodi jooksul null).

Konvektsiooni ligikaudseks arvestamiseks leiame Päikesekiirguse poolt tekitatud
keskmise temperatuurivahe pinna ja sisu vahel siis, kui tükk liigub asendist A asen-
disse B. Ilmselt tõuseb temperatuur teatud väärtuseni Tm enne kui see langema
hakkab. Robustse hinnangu jaoks võime öelda, et maksimaalne temperatuur saa-
bub “päikeseloojangu” ajal (veerand perioodi peale punkti A) ning et loojanguni
jõudes on kiirguse keskmine summaarne soojusvoog J/2 − J/4 = J/4 (eelnevalt
hinnatud keskmiste Päikese kiirguste ja ärakiiratavate kiirguste vahe). Seega neelab
tükk soojushulga JA/(16f) ning kuna tüki soojusmahtuvus on Ahρc, siis

(Tm − Tk)Ahρc = ∆TmAhρc ∼ JA

16f
.

Niisiis, hindame A ja B keskmise temperatuuride vahe kui ∆Tm. Seega on summaar-
ne konvektsiooniga ära viidud soojushulk

Ak∆Tm

h

1
2f

= ∆TABAhρc,

kus TAB on meie hinnang A ja B temperatuuride vahe jaoks. Kombineerides kõik
avaldised, saame

TAB = J

32
√

fρck
= 0,0023 K.

Märkus. Dimensioonide analüüsi on vastuse leidmiseks raske rakendada, sest vastus
ei sõltu muutujatest σ ja r.

Täpne vastus: 0,0131 K

5. (Klaasplaadid)

Ligikaudne lahendus

Mingi osa pealelangevast valgusest läheb otse klaasist läbi, s.t. läbib 21 cm klaasi
ning 140 pinda. Peale selle peegeldub suurem osa valgusest pindadelt pidevalt edasi-
tagasi, hajudes selle käigus aeglaselt klaasis ning panustades summaarsesse välja-
minevasse valgusesse. Niisiis, läbimineva valguse alampiir vastab otse läbiminevale
valguse panusele:

tmin = (1 − a)70 · (1 − r)140 = 1,1 × 10−7.



Samas on läbimineva valguse murdoas rangelt väiksem olukorrast, mil klaaside pin-
nad lasevad valguse täielikult läbi. Sellisel juhul on läbimineva valguse ülempiir

tmax = (1 − a)70 = 0,013.

Tegelik vastus on alampiiri ja ülempiiri vahel, ning robutse hinnangu saamiseks
võime võtta nende kahe geomeetrilise keskmise (sest ilmselt ei ole vastus emmale-
kummale väärtusele väga lähedal, ning pigem logaritmilisel skaalal nende vahel):

t ≈
√

tmintmax = 3,8 × 10−5.

Täpne vastus: 1,17 × 10−5


