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1. (LÄÄTS) Koondava läätse ees asub ese kõrgusega h (vt.
joonist). Läätse fookuste asukohad on tähistatud joonisel. Läätse
taha, tasandisse, kuhu tekib eseme kujutis, on paigutatud ekraan
läbimõõduga D. Kas eseme kujutis mahub täielikult ekraanile?
Lahendage ülesanne graafiliselt lisalehel toodud joonisel. (4 p.)

2. (PAGAS) Lennujaama ruudukujulise pagasilindi ühe nurga juures
seisab Janno. Ühel hetkel märkab ta lindi naabernurgas oma eemalduvat
kohvrit. Kuidas jõuaks Janno oma kohvrini kiiremini: kas minnes talle
järele või vastu? Pagasilindi kiirus u = 1 m/s, Janno liikumise kiirus
w = 6 km/h. (8 p.)

3. (RALLI) Le Mans’i 24 tunni rallit sõidetakse ringrajal. Sõit kestab
ühe ööpäeva ja ralli võidab enim ringe läbinud osaleja. Ühe ringi pikkus
on L = 13,5 km. Kui palju erinesid esimese ja teise koha saanute
keskmised kiirused, kui teise koha omanik sõitis võitjast kümme ringi
vähem? (8 p.)

4. (SÕRMUS) On kaks ühesuguse massiga kuldsõrmust, mõlemad
prooviga 585 ehk kummaski sõrmuses on 585 promilli kulda. Ülejäänu
on, näiteks, hõbe või vask. Kumb sõrmus on ruumalalt suurem ja mitu
korda: kas see, mis on valmistatud sulamist kuld-vask, või see, mis
on valmistatud sulamist kuld-hõbe? Kulla tihedus ρk = 19300 kg/m3,
hõbeda tihedus ρh = 10500 kg/m3 ja vase tihedus ρv = 8900 kg/m3.
Märkus: eeldada, et sulami ruumala on komponentide ruumalade
summa. (8 p.)

5. (TAKISTITE ÜHENDUSED) Antud on kolm takistit väärtustega
R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω ja R3 = 3 Ω. Milliseid erinevaid kogutakistuse
väärtusi võib saada neid omavahel kahe- või kolmekaupa kõikvõimalikel
viisidel ühendades? (8 p.)



6. (U-TORU) U-toru ühe haru ristlõikepindala on S1 = 5 cm2, teise
haru ristlõikepindala S2 = 2 cm2. U-torus on vesi. Mitu grammi bensiini
valati U-toru jämedamasse harusse, kui selle tulemusena tõusis vee nivoo
peenemas torus h2 = 25 cm võrra? Vee tihedus on ρv = 1000 kg/m3 ja
bensiini tihedus ρb = 710 kg/m3. (10 p.)

7. (PLOKID) Liitplokk koosneb seitsmest plokist (vt. joonist).
Liikuvate plokkide külge on riputatud koormised massiga m. Missuguse
massiga mx peavad olema nööri otstesse riputatud äärmised koormised,
et süsteem oleks tasakaalus? Plokkide ja nööri mass jätta arvestamata
ning nöör lugeda venimatuks. (10 p.)
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8. (KÜLMKAPP) Külmkapp, mis tarbis võimsust N , muutis aja
τ jooksul jääks veehulga ruumalaga V ja algtemperatuuriga t. Jää
temperatuur t0 = 0 ◦C. Kui suure soojushulga eraldas külmkapp tuppa
selle aja jooksul? Vee erisoojus on c ja tihedus ρ ning jää sulamissoojus
on λ. Külmkapi soojusmahtuvust mitte arvestada. (10 p.)

Juku optiline
skeem

9. (MUST KAST) Juku optikakonstruktor
sisaldab ainult koondavat läätse, hajutavat
läätse, kumerpeeglit ja nõguspeeglit. Juku
tahab teha optilise skeemi, millesse sisenev
paralleelne kiirtekimp väljub sisenevaga paralleelsena ja sama laiana,



kuid nihutatult (vt. joonist). Kas see on võimalik? Kui jah, siis
joonistage vastav skeem, kui ei, siis põhjendage. (10 p.)

10. (LÄÄTSED) Joonisel on kujutatud optiline süsteem kahest läätsest,
mille optilised peateljed ning tagumised fookused ühtivad. Ese asub
pikema fookuskaugusega läätse eesmises fookuses. Konstrueerida kujutis
lisalehel. Märkus : läätsele langevad paralleelsed kiired koonduvad
fokaaltasandis. (12 p.)

E1. (MUTTER) Mutter ja polt on valmistatud samast ainest.
Kumma mass on suurem ja mitu korda? Katsevahendid : mutter, polt,
mõõtejoonlaud, niit, anum veega. (10 p.)

E2. (POLT) Määrta tundmatu keha mass. Katsevahendid : statiiv,
statiiviklamber muhviga, joonlaud, 3 rahakummi, 2 kirjaklambrit,
koormis massiga m = 55 g (mutter M20) ja tundmatu massiga keha
(polt M14). (10 p.)

Võib lahendada kõiki ülesandeid. Arvesse lähevad 5 suurima punktide arvu

saanud teoreetilist ja 1 eksperimentaalne ülesanne. Eksperimentaalülesande

lahendamisel võib kasutada üksnes loetelus toodud vahendeid.

Lahendamisaeg on 5 tundi.
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