Eesti koolinoorte 61. füüsikaolümpiaad
12. aprill 2014. a. Lõppvoor.
Põhikooli ülesanded (8. - 9. klass)
Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (RINGRADA) Juhan, Kalle ning Lauri sõidavad ringrajal jalgratastega
võidu. Kõik kolm stardivad korraga ühest kohast ning iga rattur sõidab
muutumatu kiirusega. On teada, et Kalle teeb Juhanile ringi sisse siis,
kui Kalle on just lõpetanud viienda ringi. Lauri teeb Kallele ringi sisse
siis, kui Lauri on just lõpetanud kuuenda ringi. Mitu ringi oli Juhan
sõitnud, kui Lauri temast esimest korda ringiga möödus? (6 p.)

2. (LAUA LÜKKAMINE ) Mees hoiab ühest otsast lauda, mille teine ots lebab külili maa peal
oleval tühjal vaadil. Laua lükkamisel hakkab vaat
pöörlema ja liikuma mööda horisontaalset maapinda. Vaat maapinnal ei libise, samuti ei libise ka laud vaadil. Kui pika
maa peab maha kõndima lauda lükkav mees, et jõuda vaadini? Laua
pikkus on 6 meetrit. (6 p.)

3. (LÄÄTSED)

Optiline süsteem koosneb kumerläätsest fookuskaugusega f1 ning nõgusläätsest fookuskaugusega f2 , kusjuures f1 = −4f2 . Läätsed on paigutatud nii, et nende optilised peateljed
ühtivad ning nende vaheline kaugus on 1,5f1 . Ese asub kumerläätsest
kaugusel 2f1 . Konstrueerige eseme kujutis optilises süsteemis. Lahendage
ülesanne lisalehel (8 p.)

4. (LIIKLUSUMMIK ) Autod seisavad punase fooritule taga tiheda kolonnina, kus kahe järjestikuse auto esiotste vaheline kaugus on keskmiselt
l0 = 6 m ning autode rivi pikkus L0 = 150 m. Peale rohelise tule süttimist
hakkavad autod järjest liikuma ning saavutavad kiiruse v = 50 km/h.
Kiiruse v saavutanud autode esiotste vaheline kaugus l = 30 m. Lihtsuse
mõttes jätke arvestamata autode kiirendamisele kuluv aeg. Kui kaua
alates rohelise tule süttimisest peab viimane auto ootama, enne kui saab
liikuma hakata? Kas ta jõuab üle ristmiku juba esimese rohelise tulega

või peab uuesti punase tule taha ootama jääma? Rohelise tule kestus on
t = 1 min. (8 p.)

5. (JÄÄST

KLAAS )

Jääst klaasi massiga mk = 200 g ning temperatuuriga t0 = 0 C kallatakse mA =200 g vedelikku A temperatuuriga
tA = 25 ◦C. Mitme protsendine vedeliku A vesilahus tekib klaasis pärast
soojusvahetuse lõppemist? Jää sulamissoojus λjää = 330 kJ/kg, vedeliku
A erisoojus cA = 2400 kg·J◦C . (8 p.)
◦

6. (TAKISTITE VÕIMSUSED) Vooluallikaga muutumatu pingega U
ühendati kaks takistit. Kui takistid olid ühendatud jadamisi, oli voolu
võimsus vooluringis 2 W. Kui takistid olid ühendatud rööbiti, oli voolu
võimsus vooluringis 9 W. Arvuta voolu võimsus nendel kahel juhul, kui
sama vooluallikaga on ühendatud ainult üks või teine takisti. (8 p.)

7. (KÄRBES

PEEGLITES )

Kahe tasapeegi vaheline nurk on 120 (vt joonist). Punktis A asub
vaatleja ning mööda sirget s lendab edasi ja tagasi kärbes. Kärbse teatud asukohtade korral näeb
vaatleja peeglites kahte kärbse kujutist. Tähistage sirgel s see piirkond, mil tekib kaks kujutist.
Lahendage ülesanne lisalehel. (10 p.)
◦

8. (ELEKTRISKEEM ) Mitu korda erineb süsteemi maksimaalne ja minimaalne takistus sõltuvalt
lülitite asendist? Esimene lüliti saab olla kas asendis A või B ning teine lüliti asendites C või D
Kõikide takistite väärtused on R = 1 Ω. (10 p.)
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9. (LÄÄTSE FOOKUSKAUGUS ) Nõguspeegliga puutub tihedalt kokku
kumerlääts. Optilisel peateljel asub valguspunkt S. Valguspunktist väljuvad kiired läbivad läätse, peegelduvad peeglilt ja läbides uuesti läätse
koonduvad samas punktis S. Arvutage läätse fookuskaugus, kui peegli
kõverusraadius on 1 m ja punkt S asub läätsest 20 cm kaugusel. (10 p.)

10. (ÄPARDUS PLOKIGA) Silindrilises anumas

1

2

põhjapindalaga S on vesi tihedusega ρ. Anuma
põhjas on plokk ja üle hõõrdevabalt pöörleva
plokiratta on tõmmatud nöör. Nööri otste külge
on kinnitatud kaks veest väiksema tihedusega keha. Plokk takistab nende
kehade veepinnale kerkimist (vt joonis). Kummagi keha ruumala on V .
Ühe keha tihedus on ρ1 ja teise keha tihedus ρ2 , kusjuures ρ1 < ρ2 < ρ.
Plokinöör on nii pikk, et kumbki kehadest ei puuduta plokki ning nii
lühike, et üks keha on tõmmatud üleni vee alla. Kui palju muutub
anumas oleva vee tase kui plokinöör katkeb ja mõlemad kehad kerkivad
vee pinnale? (12 p.)

E1.(TUNDMATU VEDELIK ) Määrake mahlajoogi suhkrusisaldus eeldusel, et joogi tihedus suureneb võrdeliselt suhkrusisalduse kasvuga.
Vahendid: Plastikpulk, joonlaud, plastiliin, mahlajook (punane), puhas
vesi, 20 % suhkrulahus (roheline). (12 p.)

E2. (ELEKTRIPIRNI TAKISTUS ) Elektrilambi hõõgniidi takistus sõltub
temperatuurist. Määrake oommeetrit kasutamata toatemperatuuril oleva
hõõglambi hõõgniidi takistus.
Vahendid: Vooluallikas, reostaat nelja juhtmega, voltmeeter, multimeeter (ampermeetrina), hõõglamp juhtmetega, 3 juhet, 4 surveklemmi,
millimeeterpaber. (14 p.)
Vihje: Voolutugevuse mõõtmiseks kasutage multimeetrit piirkonnaga 200 mA. Pinge reguleerimiseks kasutage
reostaati potentsiomeetrilises lülituses, kus reostaadi otstele on rakendatud vooluallika pinge ning katseskeem on
ühendatud reostaadi ühe otsaklemmi ja liuguri klemmiga
(vt joonist). Vastavalt liuguri asendile muutub pinge katseskeemi otstel.
Võib lahendada kõiki ülesandeid. Arvesse lähevad 5 suurima punktide arvu
saanud teoreetilist ja 1 eksperimentaalne ülesanne. Eksperimentaalülesande
lahendamisel võib kasutada üksnes loetelus toodud vahendeid.
Mõõtemääramatuse hindamist ei nõuta.
Lahendamisaeg on 5 tundi.
Füüsikaolümpiaadi ülesanded ja lahendused asuvad veebis aadressil
http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid/fuusikaolumpiaad
http://efo.fyysika.ee
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