
Füüsikavõistlus „Kajakas”
11. jaanuar 2023

Lahendamiseks on aega 100 minutit.

1. (Õhumull) Õhumull raadiusega r = 2,5 mm kerkib vees. Mis on selle mulli
kiirendus, kui hõõrdejõudu mitte arvestada ja mull lugeda kerakujuliseks? Mullis
oleva õhu tihedus ρo = 1,3 kg/m3, vee tihedus ρv = 1000 kg/m3, raskuskiirendus
g = 9,81 m/s2. Vastuse ühik: m/s2.

2. (Õhumull-2) Mis on selle mulli kõrguse ja laiuse vahe (märgiga suurus!) hetkel,
kui mulli üles liikumise kiirus on v = 0,5 m/s? Vee pindpinevustegur σ = 73 mN/m.
Vastuse ühik: m.

3. (Kõrgepinge) Vaskkera raadiusega r = 1 cm asub kaugusel L = 1 m kõr-
gepingeliini traadist, mida mööda voolab vahelduvvool amplituudiga I = 1 kA ja
sagedusega f = 50 Hz. Milline keskmine võimsus eraldub soojusena selles vaskke-
ras? Vase eritakistus ρ = 17 mΩ ·mm2/m; µ0 = 1,26 × 10−6 N/A2 Vastuse ühik:
W.

4. (Graniitkera) Kui kaua kulub aega, et graniidist kera raadiusega r = 1 m
pinnatemperatuur langeks temperatuurini T2 = 50 ◦C, kui alghetkel omas kera üle
oma kogu ruumala ühtlast temperatuuri T1 = 800 ◦C? Graniitkera asub ruumis, mille
temperatuur on T0 = 20 ◦C; õhu soojusjuhtivus lugeda tühiselt väikseks ja eeldada,
et graniit kiirgab nagu absoluutselt must keha, st kiirgusvõimsus pindalaühiku kohta
on P = σT 4, kus T tähistab pinnatemperatruuri ja σ = 5,67 × 108 W ·m−2 ·K−4.
Graniidi tihedus ρ = 2700 kg/m3, erisoojus c = 0,79 J ·g−1 ·K−1 ja soojusjuhtivus
κ = 3,1 W·m−1 ·K−1. Vastuse ühik: s.

5. (Võnkumine) L = 3 m pikkuse peenikese terastrossi külge on kinnitatud
teraskuul massiga m = 7,3 kg ja tihedusega ρv = 7900 kg/m3. See pendel pannak-
se võnkuma amplituudiga a = 10 cm. Mitme sekundi võrra erineks võnkeperiood,
kui puuduks atmosfäär? Võnke poolperioodiks loeme ajavahemikku kahe järjesti-
kuse tasakaalupunkti läbimise vahel. Kuulile mõjub liikumise ajal õhu takistusjõud
Ft = 0,24Sρav2, kus v on kuuli kiirus õhu suhtes, S — kuuli ristlõikepindala ja
ρa = 1,23 kg/m3 — õhu tihedus. Vastuse ühik: s.

6. (Putukas rõngal) Horisontaalne rõngas massiga M = 100 g saab hõõrdeva-
balt pöörelda ümber ühte rõnga servapunkti läbiva vertikaaltelje. Põrnikas massiga
m = 3 g ronib mööda telge rõngani, seejärel teeb täisringi mööda rõngast ja tuleb
jälle rõnga pealt maha. Mitme kraadi võrra pöördub selle tulemusel rõngas ümber
telje? Vastuse ühik: kraad.


