Eesti koolinoorte 28. füüsika lahtine võistlus
2. detsember 2017. a.
Vanema rühma ülesanded (11. - 12. klass)
Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (KIIRABIAUTO) Jukust sõitis tänaval mööda kiirabiauto. Juku kuulis, et
möödumisel langes kiirabiauto sireeni toon väikese tertsi võrra. Kui kiiresti
sõitis kiirabiauto? Heli kiirus õhus Juku juures oli vh = 343 ms . Eeldada,
et Juku kaugus kiirabiauto sirgjoonelisest trajektoorist on tühiselt väike.
Doppleri seadus annab seose sageduste ja liikumiskiiruste vahel.
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kus fv on vastuvõtja mõõdetud heli sagedus, fa on allika tekitatud heli
sagedus, vv on heli vastuvõtja kiirus ja va on heliallika liikumise kiirus.
Vihje. Väike terts on muusikaline intervall, mis vastab 1,5-toonisele erinevusele
heli sageduses. Üks oktav tähistab 2-kordset erinevust heli sageduses ja
vastab 6 toonile. Eeldada, et toonid on jaotatud oktavis nõnda, et kui kolme
helisageduse f1 , f2 , f3 jaoks kehtib ff21 = ff32 ja f1 ning f2 vahel on üks toon,
siis on ka f2 ja f3 vahel üks toon. (6 p.) Autor: Sandra Schumann

2. (VALGUSALLIKA KUJUTIS ) Sama suure fookuskauguse absoluutväärtusega f kumer- ja nõguslääts asuvad nii, et nende fookused ning optilised
peateljed ühtivad. Läätsede ees optilisel peateljel kumerläätsest kaugusel 1,5f
asub punktvalgusallikas A. Leidke punktvalgusallika kujutise asukoht läbi
kahe läätse. Tehke joonis. (6 p.) Autor: EFO žürii

3. (ELEKTRON )

Elektron liigub
vaakumis ning siseneb paralleelsete
plaatide vahel paiknevasse ruumipiirkonda selle ülemisest servast nii, et
elektroni kiirusvektor on paralleelne
plaatidega (vt joonist). Kui suur on
elektroni minimaalne võimalik kiirus vmin plaatide vahelisest ruumipiirkonnast
väljumisel? Plaatide pikkus on l ja nende vahekaugus d. Plaatide vahel on
~ ning ääreefektidega pole vaja arvestada. Elektroni laeng
ühtlane elektriväli E

on q ning mass m. Gravitatsioonijõuga pole vaja arvestada. (8 p.) Autor:
Mihkel Kree
B

4. (ELEKTROONIKASKEEM )
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Joonisel on antud teatud elektroonikaseadme ühe osa skeem, 9V
C
mis koosneb 9 V vooluallikast, takistist ja kondensaatorist koosnevast filtrist, väljundklemmidest ja lülitist. Lüliti kaks võimalikku
asendit on “sees” (ühendatud on A ja B) ning “väljas” (ühendatud on A ja
C). Antud olukorras ei ole väljundklemmide külge midagi ühendatud.
+
−

Kui toodud skeemis viia lüliti asendist “sees” asendisse “väljas” (st lülitada seade välja) ja muuta seejärel vooluallika polaarsus vastupidiseks, siis
töötab elektroonikaseade pärast sisselülitamist endiselt. Kui aga vooluallika
polaarsust muuta ilma seadet välja lülitamata, siis põleb takisti R läbi. Eeldusel, et takisti põleb läbi niipea, kui sellel eralduv võimsus ületab 0,25 W,
leia R minimaalne ja maksimaalne võimalik väärtus. (10 p.) Autor: Sandra
Schumann

5. (RATTAMATK ) Juku on rattamatkal ning soovib ratta tagumist rehvi
natuke rohkem täis pumbata. Et oleks lihtsam, kulutab Juku palju vaeva
ja pakib raske matkavarustuse pakiraamilt maha ja keerab ratta tagurpidi
(rattad taeva poole). Hinnake, mitu protsenti vähem jõudu peab ta pumpamisel
rakendama võrreldes olukorraga, kui tagumine ratas on koormatud?
Ratta raadius R = 33,0 cm, rehvi raadius
r = 2,5 cm, tagumisele rattale toetuv mass
(ratas koos matkavarustusega) m = 30 kg,
koormatud rehvi rõhk p = 150 kPa (mõõdetud õhurõhu suhtes), õhurõhk p0 = 100 kPa
ja raskuskiirendus g = 9,8 m/s2 .
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Vihje. Koormamata rattarehvi ruumala on antud valemiga V = 2π 2 (R√− r) r2
ning see väheneb koormamisel ∆V ≈ S · ∆R/2 võrra, kus S ≈ 2π∆R Rr on
rehvi kokkupuutepinna suurus maaga ja ∆R  r on rehvi deformatsiooni
ulatus (vt joonist). (10 p.) Autor: Ardi Loot

6. (KASVUHOONEEFEKT ) Vaatleme järgnevat Maa atmosfääri lihtsustatud
mudelit, kus Maad ümbritsev atmosfäärikiht a) peegeldab kosmosesse tagasi

µ = 30 % pealelangevast päikesekiirgusest ning ülejäänu laseb läbi ilma kiirgust neelamata; b) neelab täielikult kogu maapinnalt tuleva infrapunakiirguse.
W
Päikeselt tulev kiiritustihedus on w0 = 1400 m
2 . Leidke maapinna keskmine
temperatuur.
Vihje: kehtib Stefan-Boltzmanni seadus - musta keha poolt kiiratav võimsus
pindalaühiku kohta avaldub kui w = σT 4 , kus σ = 5,67 · 10−8 m2W·K4 . Eeldada,
et maapind kiirgab ainult infrapunakiirgust, ning et teda saab selle jaoks
lugeda absoluutselt mustaks kehaks. Samuti neelab maapind kogu temani
jõudva päikesevalguse. (11 p.) Autor: Kristian Kuppart

7. (KONDENSAATOR ) Plaatkondensaator mahtuvusega C omab plaatidevahelist kaugust d.
Plaatide vahele asetatakse kaks dielektrilist plaati paksusega d/2. Ühe plaadi dielektriline läbitavus on ε, teisel 2ε. Milline on
nüüd kondensaatori mahtuvus? Milline laeng on plaatide eralduspinnal, kui
kondensaatorile rakendatakse pinge U0 ? (12 p.) Autor: Jaan Kalda

8. (PLOKID) Joonisel on kujutatud kahest plokist ja
kolmest raskusest, massidega m1 , m2 ja M koosnevat
süsteemi. Nöörid on venimatud ning nööride ja plokkide
massid on tühised võrreldes raskuste massidega. Hõõre
ploki ja nööri vahel on tühiselt väike. Missugune peaks
olema M väärtus selleks, et M jääks esialgu paigale, kui
süsteem lahti lasta? (12 p.) Autor: Taavet Kalda

9. (MÄNGUAUTO) Mänguauto telgede vaheline kaugus on L ning massikese
asub võrdsel kaugusel telgedest kõrgusel h horisontaalpinnast. Auto esimesed
rattad saavad vabalt pöörelda ja on tühise massiga, tagumised rattad on
aga jäigalt kinni kiilunud ega pöörle üldse. Auto lebab horisontaalsel pinnal,
rataste ja horisontaalpinna vaheline hõõrdetegur on µ, raskuskiirendus on g.
Horisontaalpinda hakatakse liigutama kõrge sagedusega horisontaalselt edasitagasi: ühe poolperioodi jooksul on pinna kiirusvektor suunatud auto tagaratastelt esiratastele ning teise poolperioodi jooksul on see vastassuunaline;
mõlema poolperioodi jooksul püsib kiiruse moodul konstantsena; võngutamisel liigutatakse pinda nii kiiresti, et auto libiseb pinna suhtes kogu aeg kas
ühes või teises suunas. Millise keskmise kiirendusega hakkab liikuma auto?
(12 p.) Autor: Jaan Kalda

10. (VARDAD)
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Juuresoleval joonisel on
B
kujutatud kahest vardast pikkusega 2l koosl
tatud šarniirne konstruktsioon. Ühe varda
2
otspunkt on fikseeritud liikumatuna punkti
A ning teise varda otspunkt C liigub konstantse kiirusega v piki sihti, mis möödub
v
A
C
punktist A kaugusel l. Leidke varraste ühenduspunkti B kiirendus hetkel, mil punktide A ja C vahekaugus on 2l. (14 p.)
Autor: Jaan Kalda
Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6
suurima punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
Füüsika lahtise võistluse ülesanded ja lahendused asuvad veebis aadressidel
http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/fuusika-lahtine
http://efo.fyysika.ee
Liituge meie Facebooki lehega www.facebook.com/fyysikaolympiaad

