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1. (Õhumull)

Ligikaudne lahendus

Naiivselt on ahvatlev rakendada Archimedese jõu valemit ning öelda, et üles-
lükkejõud F = (ρv − ρo)V g on võrdne mulli massi ja kiirenduse korrutisega
F = ma = V ρoa. Tegelikkuses Archimedese jõu valem kehtib, aga see ei hakka
mitte ainult mulli enda massi üles tirima, vaid ka seda ümbritsevat vett. Üles tiri-
tava vee ruumala on samas suurusjärgus mulli enda ruumalaga, s.t. mulli efektiivne
mass on m ∼ V ρo + V ρv ning mulli kiirendus on

a = F

m
∼ (ρv − ρo)V g

(ρv + ρo)V
∼ 10 m/s2.

Täpne vastus: 19,62 m/s2

2. (Õhumull-2)

Ligikaudne lahendus

Süsteemi on mugavam uurida mulliga kerkivas taustsüsteemi, kus mull on paigal ja
vesi voolab vastu kiirusega v. Voolav vesi surub piki vertikaaltelge mullile vastu,
muutes seda lapikumaks. Niisiis on vastus negatiivne.

Vaatleme mulli vertikaalteljel asuvat väikest pinda pindalaga ∆S. Ajavahemiku ∆t
jooksul tabab pinda veehulk ruumalaga ∆V = ∆Sv∆t ning massiga ∆m = ∆V ρv.
Vee kiiruse muut kokkupõrke käigus on v ning seega on pinnale ülekantav impulss
∆pv = ∆mv = ∆Sv2ρv∆t. Seega tekitab liikuv vesi pinnale lisaks rõhumisjõu
∆p = ∆pv/(∆S∆t) = ρvv2. Mulli “ekvaatoril” rõhumisjõud puudub.

Mulli sisese rõhu võib lugeda võrdseks üle terve mulli ruumala. Seega kompenseerib
mulli ülemise tahu ja ekvaatori vahelise rõhumisjõudude vahe mulli lapikusest tin-
gitud pinna pindpinevusrõhkude vahe. Mulli pindpinevusest indutseeritud rõhk on
2σ/r. Lihtsuse mõttes ütleme, et ekvaatoril on kõverusraadius r1 ja vertikaalteljel
r2 (kusjuures r2 > r1). Sellisel juhul annab rõhkude tasakaal et

2σ

r2
+ ρvv2 = 2σ

r1
.

Niisiis
ρvv2 = 2σ

( 1
r1

− 1
r2

)
= 2σ

r2 − r1

r1r2
∼ 2σ

r2 − r1

r2 ,

kus me tegime jõulise eelduse, et r1r2 ∼ r2. Mulli kõrguse ja laiuse vahe võime ka
ligikaudselt hinnata kui kõverusraadiuste vahe (nõnda et tulemus oleks negatiivne!)
r1 − r2 ∼ ρvv2r2/(2σ) = −11 mm.

Täpne vastus: -5,77 mm

3. (Kõrgepinge)

Ligikaudne lahendus

Traadi vool on I(t) = I0 sin(2πft), kus I0 = 1 kA on voolu amplituud. Traadis voo-
lav vool tekitab ruumis kruvi reegli järgi leitava magnetvälja. Magnetväli on leitav



Ampère-i seadusest rakendatuna vooluga kontsentriline kontuuri jaoks raadiusega
x: Iµ0 = 2πBx. Seega B = Iµ0/(2πx). Kuna r ≪ L, on magnetvälja voog vaskkera
juures ligikaudu ühtlane ning avaldatav kui

B = Iµ0

2πL
.

Vastavalt Faraday seadusele näeme, et voolu muutusest tingitud magnetvälja muu-
tus indutseerib vaskkeras elektromotoorjõu mille tõttu hakkab vaskkeras soojus eral-
duma. Käsitleme vaskkera ligikaudu takistina R = ρr/S, kus S = πr2 on vaskkera
ristlõikepindala ja r selle pikkus. Magnetvälja indutseeritud elektromotoorjõud on
siis ligikaudselt leitav Faraday seadusest kui

E = ∆Φ
∆t

= πr2 ∆B

∆t
= πr2 µ0

2πL

∆I

∆t
.

Voolu muutumise kiirus on keskmiselt ligikaudu ∆I/∆t ∼ I0f . Seega,

E ∼ Ifµ0r
2

2L
.

Vaskkeras eralduv soojus on niisiis

P ∼ E2

R
= πI2f 2µ2

0r
5

4L2ρ
= 1,8 × 10−5 W.

Märkus: Vastus on hinnatav ka dimensioonide analüüsi kaudu, aga selle jaoks on
vaja teada, et võimsus sõltub vaskkera kaugusest L pöördvõrdeliselt selle ruuduga.
Seega see nõuab teatud elektromagnetismi teadmisi.

Täpne vastus: 4,9 × 10−6 W

4. (Graniitkera)

Ligikaudne lahendus

Kuna õhu soojusjuhtivus on tühine, väljub soojus graniitkerast puhtalt musta keha
kiirguse kujul. Juhul kui pinna temperatuur on T , siis pinnalt väljuv soojusvõimsus
on P = 4πr2σ(T 4 − T 4

0 ) (T 4
0 tuleb lahutada selleks, et graniitkera oleks keskkonnaga

soojuslikus tasakaalus T = T0 juures).

Ligikaudse aja hinnang on leitav graniitkerast väljuva soojushulga ∆Q ja keskmise
soojusvõimsuse Pkeskmine suhtena t ∼ ∆Q/Pkeskmine. Väljuva soojushulga hindamiseks
peame aru saama missugune on graniitkera lõpp temperatuuri profiil. Nimelt on
võimalik, et graniidi sisemine soojus ei jõua soojuslikult pinnani difundeeruda ning
on endiselt ligikaudselt võrdne algtemperatuuriga (sarnaselt kuidas Maa sisimus ei
ole tundlik Maa pinna temperatuuri fluktuatsioonidele). Kiire difundeerumise puhul
on aga sisu temperatuur ligilähedane (aga ikkagi suurem) pinna temperatuuriga.

Lõpus on pinna temperatuur T = T2 ning soojusvoog P2 = 4πr2σ(T 4
2 −T 4

0 ) = 2,5 kW.
Vaatleme õhukest sfäärilist kihti raadiusega x ning paksusega ∆x, kusjuures ol-
gu pindade temperatuuride vahe ∆T . Soojuslik voog läbi pinna on sellisel juhul
4πx2k∆T/∆x ∼ P ning ligikaudu saame, et

∆T ∼ P∆x

4πkx2 .



Seega on graniidi keskpunkti ja pinna vaheline temperatuuride vahe ligikaudu
∆T ∼ P/(4πkr) = 64 K. Näeme, et keskosa soojus jõuab tõepoolest pinna-
ni difundeeruda. Niisiis, väljuva soojushulga hinnanguks võime lihtsalt võtta, et
∆Q ∼ mc0,9(T1 −T2), kus m = ρ4πr3/3 = 11 t on graniitkera mass ning 0,9(T1 −T2)
on ligikaudne keskmine alg- ja lõpptemperatuuride vahe. Saame ∆Q = 6,0 GJ.

Keskmine kiiratav võimsus on ilmselgelt P1 = 4πr2σ(T 4
1 − T 4

0 ) = 940 kW ja
P2 = 2,5 kW vahel. Kuna soojuskiirgus kasvab vastavalt pinna temperatuuri nel-
janda astmega, väheneb soojuskiirgus arvatavasti väga kiiresti. Pind jahtub maha
ning sisemine soojus immitseb vaikselt pindmistele kihtidele. See on hinnangu kõige
ebatäpsem samm, aga võtame et Pkeskmine ∼ 10P2 = 25 kW ning seega

t ∼ ∆Q

Pkeskmine
= 240 000 s

Täpne vastus: 350 680 s

5. (Võnkumine)

Ligikaudne lahendus.

Ilma atmosfäärita on pendli võnkumise periood

T0 = 2π

√
L

g
= 3,48 s.

Atmosfääriga erineb pendli periood ilmselt väga väikse murdosa võrra (pendli ampli-
tuud ja kiirused on väiksed, sellest tulenevalt ka õhutakistus). Atmosfääriga on pend-
li periood kõige mugavamalt hinnatav vaadeldes pendli poolperioodi, mille jooksul
see liigub maksimaalsest asendist x = a tasakaaluasendisse x = 0 ning seejärel vas-
taspoolel maksimumasendisse x ≈ −a (ligikaudselt, sest asend on natuke lähemal
kui −a).

Raskuskiirendusest tingitud kiirendus a1 = gx/L on alati suunatud tasakaaluasendi
suunas. Õhutakistusest tingitud kiirendus a2 = 0,24Sρav2/m on aga alati suunatud
liikumisega vastassuunas. Teisisõnu, esimese veerandperioodi jooksul on see raskus-
jõu mõjuga vastassuunas, ja teise veerandperioodi jooksul samas suunas.

Paneme ka tähele, et õhutakistuse mõju on raskusvälja mõjust palju väiksem. Nimelt
a1 ∼ ga/L = 0,33 m/s2. Õhutakistuse suurusjärgu leidmiseks peame natuke rohkem
arvutusi tegema. Me teame teraskuuli massi ja selle tihedust, seega on kuuli raadius
leitav seosest m = 4πr3ρv/3. Niisiis, r = 3

√
3m/(4πρv) = 6,0 cm. Kuuli ristlõikepind-

ala on seega S = πr2 = 0,012 m2. Kuuli tüüpiline kiirus on v = 2πa/T = 0,18 m/s
ning seega on õhutakistusest tingitud kiirendus suurusjärgus

a2 = 0,24Sρav2 = 1,5 × 10−5 m/s2.

Tõepoolest, a2 ≪ a1. Õhutakistusest tulenevevad parandid on väljendatavad õhu-
takistuse ja raskusvälja kiirenduste suhte kaudu ϵ = a2/a1 = 4,5 × 10−5. Edasi
võime esimese veerandperioodi parandite kaudu kirja panna kui T0/4 + δT (ϵ), kus
δT = T0(a1ϵ + a2ϵ

2 + . . .) on aina kõrgemate ϵ-i astmete järgi kirja pandud parand.
a1, a2, . . . on numbrilised kordajad, mis on suurusjärgus 1. Teine veerandperiood on
aga T0/4 + δT (−ϵ), sest õhutakistus on raskusväljaga esimese veerandperioodiga



võrreldes vastassuunas. Seega on pendli uus poolperiood

T ′

2
= T0

4
+ δT (ϵ) + T0

4
+ δT (−ϵ) =

= T0

2
+ T0a1ϵ + T0a2ϵ

2 − T0a1ϵ + T0a2ϵ
2 + . . . =

= T0

2
+ 2T0a2ϵ

2 + . . . .

Näeme, et kõige olulisem parand tuleneb ruutliikmest. Seega on pendli perioodide
vahe ligikaudu T ′ − T0 ≈ 4a2T0ϵ

2 ∼ T0ϵ
2 = 7 × 10−9 s.

Märkus: Põhjus, miks hinnang täpsest vastusest nii palju erineb on see, et perioo-
di mõjutab ka üks teine mittetriviaalne, aga oluline efekt. Nimelt avaldub pendli
perioodi valem T = 2π

√
L/g kaudu vaid väikeste amplituutide jaoks, kus a ≪ L.

Ülesandes antud amplituud on tõepoolest üsna väike (a/L = 1/30 ≪ 1), aga sel-
lest tulenevad parandid on piisavalt suured, et olla ligikaudses lahenduses uuritud
efektiga samas suurusjärgus. Nimelt vähendab õhutakistus pendli amplituudi, mis
mõjutab omakorda pendli mitteideaalsusest tulenevalt selle perioodi.

Täpne vastus: 2,98 × 10−8 s

6. (Putukas rõngal)

Ligikaudne lahendus

Kehtib impulsimomendi jäävuse seadus: nii kui putukas hakkab mööda rõngast pä-
ripäeva kõndima, hakkab rõngas vaikselt vastupäeva pöörlema nõnda, et summaarne
pöörlemishulk oleks null. On selge, et pöörlemishulk kasvab lineaarselt massiga, see-
ga on oodata, et kui putukas teeb rõngale täisringi, siis rõngas katab täisringist
ligikaudu murdosa m/M . Seega saamegi esimeseks hinnanguks 360◦m/M = 10,8◦.
See vastus oleks täpne, kui pöörlemine toimuks ümber rõnga keskpunkti. Tegeli-
kult toimub pöörlemine ümber rõngal oleva telje, mille kaugus rõnga keskpunktist
on võrdne rõnga raadiusega. Rõnga inertsimoment sellise telje suhtes on kaks kor-
da suurem kui keskpunkti suhtes (Steineri teoreem). Seetõttu on heaks hinnanguks
1
2360◦m/M = 5,4◦.

Täpne vastus: 5,169◦


