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Sissejuhatus

Olümpiaadisüsteem on Eesti haridusmaastikul läbi aegade kandnud
tähtsat rolli noorte inimeste arengu toetamisel vastavalt nende in-
dividuaalsetele huvidele ja võimetele. Lisaks erialastele oskustele ja
teadmistele areneb olümpiaadideks valmistudes ja endale eesmärke
seades ka noore inimese iseseisev töövõime ja enesedistsipliin, mis
on võtmetähtsusega oskused hiljem kõrgkoolis õppides ja tööelus.
Olümpiaadidel saavad omavahel tuttavaks sarnaste huvidega noored
üle Eesti – nii tekivad juba varakult sõprussidemed oma valdkonna
tulevaste tegijatega.

Lisaks võistlemisele ja pingeridadele on olümpiaadidel ka teine
pool – need on ülesanded. Igal aastal loovad näiteks Eesti füüsikao-
lümpiaadi žürii liikmed erinevateks võistlusvoorudeks kokku ligi
80 uut ja originaalset ülesannet koos lahendustega. Sel aastal (2018)
toimub Eesti koolinoorte füüsikolümpiaad juba 65. korda, mis tä-
hendab, et aastate jooksul on olümpiaadi veebiarhiivi settinud suured
lademed ülesandeid, mis väärivad esile toomist ja värske pilguga üle
vaatamist.

Käesolevasse kogumikku on koondatud 100 olümpiaadiülesannet
elektri ja termodünaamika teemadel, mis haakuvad gümnaasiumi
füüsika õppekava “Elektri” teemaga. Ülesanded on grupeeritud
alamteemade kaupa ning esitatud kasvava keerukuse järjekorras.
Kogumiku lõpus on esitatud ka ülesannete vastused. Ülesannete
näidislahendused on leitavad veebist: olümpiaadi piirkonnavooru-
de, lõppvoorude ja lahtiste võistluste komplektid on arhiveeritud
olümpiaadi lehel ning Eesti-Soome1 võistluse lahendused on inglis- 1 Eesti-Soome maavõistlus füüsikas on

pika traditsiooniga ühine valikvõistlus
rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide
koondiste väljaselgitamiseks, kus igal
aastal osaleb 20 Eesti õpilast. Nüüdseks
on sellest välja kasvanud Põhja-Balti
füüsikavõistlus, kus osalevad ka Rootsi
ja Läti parimad õpilased.

keelsetena leitavad võistluse lehelt. Lisaks on kogumiku alamteemade
sissejuhatuseks kirjutatud väiksed kokkuvõtted olulistest füüsika-
mõistetest ja esitatud põhivalemid.

Soovin tunnustada ja tänada Eesti füüsikaolümpiaadi žürii liik-
meid, kelle aastatepikkuse järjepideva töö tulemusena on valminud
niivõrdu palju originaalseid, elegantseid, õpetlikke ja elulisi ülesan-
deid. Kuidas üldse tekib üks olümpiaadiülesanne - eks ikka füüsi-
kahuvilise pilguga maailmas ringi vaadates ja igapäevaste asjade üle
mõtiskledes. Järgnevalt toon mõned näited elulistest küsimustest,

http://efo.fyysika.ee/ulesannete-arhiiv/
https://www.ioc.ee/~kalda/ipho/E_S.html
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millele siit kogumikust vastuseid leiate.
Näiteks termodünaamika osa ülesanned on ispireeritud niisu-

gustest küsimustest: Kuidas arvutada aastast sademete hulka Maal?
Kuidas töötab moka kohvikann? Kui palju kaotavad märjad kütte-
puud oma kütteväärtusest? Kuidas arvutada auto kütusekulu? Mis
rolli mängib paisupaak küttesüsteemis? Kuidas muutub õhurõhk
saunas leili visates? Miks ja kui palju väheneb õhu temperatuur mäk-
ke tõustes? Kuidas sõltub maja küttevõimsus välistemperatuurist?
Kui kiiresti väljub suits korstnast? Kuidas ja millise kasuteguriga
töötab bensiinimootor? Kuidas arvutada soojuspumpade ja konditsio-
neeride kasutegurit? Kuidas mõelda õhuniiskusest? Kuidas arvutada
alarõhku mahlapurgi kaane all2? Kui kiiresti puruneb seebikile? Kui 2 Muide, selle alarõhu pärast ongi

purgikaant raske avada.ohtlik ikkagi on radioaktiivne diktüoneemakivi tükike? Elektri osa
ülesannetes on vaatluse all akulaadijad, elektripliidid, piksevardad,
alaldid, võimendid, dioodid, elektrimootorid jpm.

Loodan, et kogumikku valitud ülesanded pakuvad peamurdmist
ja avastamisrõõmu kõigile Eesti füüsikahuvilistele kooliõpilastele.
Samuti soovin õpilastele püsivust ja sihikindlust, sest heaks füüsika-
ülesannete lahendajaks kujunetakse aastate jooksul. Samas tasub see
pingutus end ka kuhjaga ära, sest kes ei tahaks osata iseseisvalt vas-
tata eelmises lõigus loetletud küsimustele? Kogumikus on nii elektri
kui termodünaamika teema lõpus ka hulk raskeid Eesti-Soome võist-
luste ülesandeid, mis käivad küll alustajale õpilasele kindlasti üle jõu,
kuid aitavad see-eest seada eesmärke, mille poole füüsikahuvilistel
õpilastel oma gümnaasiumiõpingute jooksul püüelda.

Samuti loodan, et kogumik on abiks, toeks ja inspiratsiooniks
kõigile Eesti füüsikaõpetajale oma õpilastega töötamisel.

Kogumiku koostamist on toetanud Eesti Energia oma Insenergia
fondi 2017. aasta projektivoorust, aitäh!

Tartus, jaanuaris 2018

Mihkel Kree

https://www.energia.ee/et/karjaarikeskus/avasta-ja-opi#insenergia


I Elekter

Elektrienergia tootmine
Ek = mv2/2

Ep = mgh

∆E = P∆t

P = UI

Järgnevates ülesannetes on vaatluse all erinevad viisid elektrienergia
tootmiseks. Nende ülesannete lahendamise võti on mõistagi ener-
gia jäävuse seaduses. Samuti tuleb teada kineetilise ja potentsiaalse
energia seoseid ning osata siduda võimsust ja energiat.

Ülesanne põhineb GravityLight projek-
til, mis kogus ühisrahastusega 400 000

dollarit. (Lingilt avaneb video.)

1 Gravitatsioonilamp Autor: Mihkel Kree, Lahtine 2013, N 1

Internetis on populaarsust kogumas idee, kuidas viia valgus oda-
valt kolmanda maailma kodudesse, mis asuvad elektrivõrgust eemal.
Konstantse kiirusega aeglaselt langev koormis, olgu selleks liiva-
kott massiga m = 10 kg, mis langeb kõrguselt h = 2 m, käivitab
väikse elektrigeneraatori, mis omakorda paneb põlema väikse LED-
lambikese võimsusel P = 0,2 W. Kui kaua võtab aega koormise
langmine, st kui tihti tuleb koormist jälle üles vinnata? Eeldage, et
energiakaod puuduvad.

Ülesanne on inspireeritud SolePower
ühisrahastuse projektist. (Kliki lingil.)

2 Mobiililaadija Autor: Mihkel Kree, Piirkonnav. 2014, PK 8

Leiutajad on pakkunud välja toreda seadme matkainimestele oma
telefoni laadimiseks. Ühe saapa talla sisse pannakse mehhanism, mis
toimib amortisaatorina. Iga kord kui kannale toetutakse, muundatak-
se mehaaniline töö väikese elektrigeneraatori abil elektrienergiaks.
Oletame, et matkaja mass m = 60 kg ja ühe sammu ajal vajub tald
kokku h = 5 mm võrra. Antud seadme kasutegur η = 0,2 . Matka-
ja keskmiseks sammupaari pikkuseks ehk kahe järjestikuse samale
kannale astumise vahemaaks võtame d = 1,5 m. Nüüd tuleb vaid
ühendada telefon juhtmega saapa külge ja aku laadimine võib alata.
Arvestage, et tüüpilises nutitelefonis on liitium-polümeer aku, mis
töötab pingel U = 3,7 V. Samuti arvestage, et kui telefon töötaks
keskmisel voolutugevusel Ik = 130 mA, suudaks aku vastu pidada
T = 10 tundi. Arvutage, kui pika maa peab matkaja maha kõndima,
et tühi telefoni aku uuesti täis laadida.

https://www.indiegogo.com/projects/gravitylight-lighting-for-developing-countries
https://www.kickstarter.com/projects/764467377/solepower-power-by-walking-0
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3 Tuulik Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2007, G 5

Teatud tuuleturbiin (tiiviku diameeter d = 50 m) töötab maksimaalse
efektiivsusega tuule kiirusel v = 9 m/s. Sel juhul õnnestub tiiviku
poolt haaratava õhuvoolu kineetilisest energiast η = 40 % muundada
elektriks. (Kineetilise energia arvutamisel ei arvestata õhu pidurdu-
mist tiivikul.) Leidke nendel tingimustel tuuliku elektriline võimsus.
Õhu tihedus ρ = 1,3 kg/m3.

Ohmi seadus koos rööp- ja jadaühendusega

I = U/R

Rj = R1 + R2

1
Rr

=
1

R1
+

1
R2

Elektriahelatega tegeledes ei saa üle ega ümber Ohmi seadusest, mis
seob voolutugevuse, pinge ja takistuse. Lihtsamaid elektriahelaid
sisaldavate ülesannete lahendamisel tuleb tunda ka takistite jada- ja
rööpühendusi omadusi: ühel juhul on takisteid läbivad voolutugevu-
sed võrdsed, teisel juhul on pinged takistitel võrdsed.
Harjutus: tõestage eeltoodud omaduste põhjal takistite jada- ja rööpü-
henduse valemid (esitatud paremal kastis).

4 Aku laadimine Autor: Valter Kiisk, Piirkonnavoor 2008, G 8

Teatava akumulaatori elektromotoorjõud kasvab laadimise käigus
nõnda, nagu kujutatud joonisel 1. Samas on toodud ka elektriskeem,
mida Juku kavatseb kasutada sellise akumulaatori laadimiseks. Pin-
geallika klemmidel on pinge 6 V. Nii pingeallika kui ka aku siseta-
kistuse võib lugeda tühiseks. Kuidas peaks Juku valima takistite R1

ja R2 väärtused, kui ta taotleb, et maksimaalne laadimisvool ei üle-
taks 100 mA ja laadimisvool muutuks nulliks, kui akumulaator on
täielikult laetud?

0 20 40 60 80 100
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

õ

Aku

Pingeallikas

Joonis 1: Vasakul: aku laetuse määra ja
aku elektromotoorjõu (klemmipinge)
vaheline seos. Paremal: aku laadimise
skeem.
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5 Kaitsmed Autor: Jaak Kikas, Lõppvoor 2004, G 3

Kaks sulavkaitset on ühendatud rööpselt üheks süsteemiks. Esimese
kaitsme maksimaalne piirvool on I1max = 1 A ning selle takistus
R1 = 1 Ω. Teise kaitsme maksimaalne piirvool on I2max = 1,2 A
ning selle takistus R2 = 2 Ω. Milline on selle kaitsmete süsteemi
maksimaalne piirvool? Milline oleks see maksimaalne piirvool juhul,
kui I2max = 1,7 A?

Ideaalsed mõõteriistad

RV = ∞

RA = 0

Ideaalse voltmeetri sisetakistus on lõpmatult suur. Voltmeeter ühen-
datakse pinge mõõtmiseks ahelasse rööbiti ning ideaalset voltmeetrit
vool ei läbi. Ideaalse ampermeetri sisetakistus on null. Ampermee-
ter ühendatakse voolutugevuse mõõtmiseks ahelasse jadamisse ning
ideaalsel ampermeetril pingelangu ei ole.

Joonis 2: Skeem voltmeetriga.

6 Voltmeeter Autor: Mihkel Kree, Piirkonnavoor 2016, PK 4

Voltmeeter on ühendatud joonisel 2 näidatud viisil skeemi, mis koos-
neb neljast ühesugusest takistist R ning patareist pingega E = 9 V.
Leidke voltmeetri näit.

V

A

Joonis 3: Skeem voltmeetriga.

7 Elektriskeem Autor: Erkki Tempel, Lahtine 2015, N 5

Neli ühesugust takistit takistusega R = 3 Ω ning mõõteriistad on
ühendatud nii nagu joonisel 3 näidatud. Vooluallika pinge on U =

9 V. Jukule ja Mannile anti ülesanne määrata katseliselt mõõteriistade
näidud. Juku asetas mõõteriistad nii nagu joonisel näidatud, kuid
Mann vahetas kogemata ampermeetri ning voltmeetri asukohad.
Millised olid Juku ja Manni mõõteriistade näidud?

Reaalsed mõõteriistad

RV 6= ∞

RA 6= 0

Reaalsel voltmeetril on siiski lõplik sisetakistus ning reaalsel am-
permeetril nullist suurem sisetakistus. Reaalse voltmeetri ja reaalse
ampermeetri lisamisel elektriskeemi arvestada, et ampermeetril tekib
pingelang ning voltmeetrit läbib vool. Seetõttu muutub näiteks takisti
teoreetilise takistuse määramine mõnevõrra keerukamaks - selle üm-
ber keerlevadki mitmed olümpiaadiülesanded. Lahendaja peab iga
ülesande puhul hoolikalt läbi mõtlema, kas ülesandes on eeldatud
ideaalseid või reaalseid mõõteriistu.
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Joonis 4: Takisti ühendamine.

8 Mõõteriistad Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2006, G 1

Joonisel 4 näidatud vooluringis on ampermeeter ja voltmeeter ühen-
datud jadamisi. Klemmidele on rakendatud pinge U = 9 V. Kui
voltmeetriga ühendada rööbiti takisti R, väheneb voltmeetri näit kaks
korda, ampermeetri näit aga suureneb kaks korda. Kui suurt pinget
näitas voltmeeter enne ja pärast takisti ühendamist?

9 Vooluring Autor: Valter Kiisk, Piirkonnavoor 2005, G 4

Takisti takistuse määramiseks koostati kaks erinevat vooluringi ka-
sutades voltmeetrit, ampermeetrit ja vooluallikat (vt joonis 5). Leidke
avaldis takistuse R arvutamiseks, kui skeemi (a) järgi mõõtes saadi
voltmeetri näiduks U1 ja ampermeetri näiduks I1, skeemi (b) järgi
mõõtes aga vastavalt U2 ja I2. Vooluallika elektromotoorjõud on muu-
tumatu ning sisetakistus tühine. Mõõteriistade sisetakistused ei ole
teada.

R R

V V

A

A

(a) (b)
Joonis 5: Elektriskeemid tundmatu
takistuse R mõõtmiseks, kasutates
mitte-ideaalseid mõõteriistu, millel ka
endil on tundmatud sisetakistused.

10 Pinge mõõtmine Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2017, PK 9

Kolm takistit väärtustega R1 = 5000 Ω, R2 = 3000 Ω ja R3 = 1000 Ω
on ühendatud jadamisi. Pinge takistite jada otstel on U = 100 V.
Mõõtes voltmeetriga pinget takisti R2 klemmidel, saadi pinge väärtu-
seks U2 = 23,8 V. Kui suurt pinget näitab sama voltmeeter siis, kui
see ühendada takisti R1 klemmidega?
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Vahel meeldib olümpiaadiülesannete loojatele lisada elektriahelasse
ka lüliteid koos kondensaatorite ja induktiivpoolidega3. Kuigi see 3 Induktiivpooli alternatiivsed terminid on

induktor või ka lihtsalt pool. Kondesaatori
tähis skeemis on C ning induktori tähis L.

võib esmapilgul tunduda keeruline, muutub kõik palju lihtsamaks,
kui tunnete kondensaatori ja induktori käitumist lühikese ja pika
ajavahemiku jooksul:
a) Vahetult pärast lüliti asendi muutumist saab vool kondensaatorit
läbida ilma takistuseta ning lühiajaliselt sälitab kondensaator ka sellel
olnud laengu ja pinge.
b) Pika aja möödudes on kondensaator laadunud uue tasakaalupin-
geni ning vool seda enam ei läbi.
c) Vahetult pärast lüliti asendi muutumist püsib induktorit läbinud
vool muutumatuna, st induktor takistab voolu muutumist ning selle
otstele tekib pinge.
d) Pika aja möödudes läbib induktorit uus tasakaaluline vool ning
selle otstel pingelangu ei ole, st induktor käitub justkui lühistava
elemendina.

Joonis 6: Skeem lülitiga.

11 Lüliti I Autor: Kristian Kuppart, Piirkonnavoor 2015, G 4

Skeemil 6 kujutatud lüliti on alguses avatud. Leidke voolutugevus
läbi patarei a) vahetult pärast lüliti sulgemist; b) pika aja möödumisel
lüliti sulgemisest. Patarei elektromotoorjõud on E , sisetakistuse võib
lugeda tühiseks.

Joonis 7: Skeem lülitiga.

12 Lüliti II Autor: Jaan Kalda, Lõppvoor 2002, G 5

Juuresoleval skeemil 7 on kondensaatori laeng null ja lüliti K lahti.
Pooli takistus alalisvoolule on null. Lüliti suletakse. (a) Millist voolu-
tugevust näitab ampermeeter vahetult peale lüliti sulgemist? Edasi
oodatakse, kuni süsteemis kujunevad tasakaalulised voolud. (b) Mida
näitab ampermeeter nüüd? Lüliti tehakse taas lahti. (c) Mida näitab
ampermeeter vahetult peale lüliti avamist?

Eriatakistus

R = ρl/S

R = R0 [1 + α(t− t0)]

Juhi takistus on võrdeline eritakistusega ρ ja juhi pikkusega l ning
pöördvõrdeline juhi ristlõikepindalaga S. Tavaliselt kasvab takistus
lineaarselt temperatuuri kasvades. Järgnevas tabelis on esitatud mõ-
ningate tuntud metallide eritakistused.

Hõbe Vask Kuld Alumiin. Wolfram Raud Tina Teras

ρ [10−8 Ω·m] 1,6 1,7 2,4 2,7 5,6 9,7 11 22

Tabel 1: Mõningate metallide eritakis-
tused 20 ◦C juures. Allikas: Wikipedia.
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13 Traadid I Autor: EFO žürii, Lahtine 2007, N 1

Kolm ühest materjalist valmistatud traati on ühesuguse pikkusega,
kuid erineva paksusega. Nende ristlõikepindalad on vastavalt S1 =

3,0 mm2, S2 = 1,0 mm2 ja S3 = 0,50 mm2. Kui ühendada traadid
jadamisi, on ühenduse kogutakistus R0 = 30 mΩ. Kui suur oleks
kogutakistus, kui need kolm traati ühendada rööbiti?

14 Traadid II Autor: EFO žürii, Lõppvoor 1998, PK 8

Nikeliintraat pikkusega 16 m ja ristlõikepindalaga 0,8 mm2 tükeldati
võrdseteks osadeks ja ühendati need rööbiti. Mitmeks tükiks traat
lõigati, kui rööpühenduse takistus oli 0,5 Ω? Nikeliini eritakistus on
0,40 Ω · mm2/m.

Elektrivool ja võimsus

I = ∆q/∆t

W = qU

P = UI

P = U2/R

P = I2R

Takistil eralduv elektrivoolu võimsus avaldub pinge ja voolutugevuse
korrutisena. Kas olete aga mõelnud, miks see valem kehtib? Selleks
peame esmalt teadma voolutugevuse definitsiooni: voolutugevus on
ajaühikus juhi ristlõiget läbinud laengu hulk. Laengu q liigutamisel
takisti ühest otsast teise, st üle potentsiaalide vahe U, tehakse tööd
W = qU, mis vabaneb soojusena.
Harjutus: tuletage eelneva põhjal elektrivoolu võimsuse valem.

15 Vaskjuhe Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2009, PK 4

Vaskjuhtme tükis pikkusega 10 cm ja ristlõikepindalaga 1 mm2 kulgeb
vool tugevusega 1 A. Millise aja jooksul asenduvad kõik juhtmetükis
sisalduvad juhtivuselektronid uutega? Ühe mooli vase mass on 63,5 g
ja vase tihedus 8,9 g/cm3, Avogadro arv NA = 6,02 · 1023 mol−1.
Eeldage, et iga vase aatomi kohta eksisteerib üks juhtivuselektron.
Elektroni laeng e = 1,6 · 10−19 C.

16 Lambid Autor: Mihkel Kree, Piirkonnavoor 2015, G 2

Pingeallikaga on rööbiti ühendatud kaks lampi, kusjuures üks lampi-
dest põleb k korda suurema võimsusega kui teine. Seejärel ühenda-
takse need lambid sama pingeallikaga jadamisi. Mitu korda muutub
lampidel eralduv koguvõimsus? Kas see muutub suuremaks või väik-
semaks?
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17 Reostaat Autor: EFO žürii, Lahtine võistlus 2007, N 8

Kaks ühesugust pirni, kumbki takistusega R = 2 Ω, liugkontaktiga
reostaat ja konstantse väljundpingega patarei ühendatakse joonisel
8 näidatud vooluringi. Graafikul on toodud ülemisel pirnil eraldu-
va võimsuse sõltuvus reostaadi liugkontakti asukohast (kaugus x
mõõdetakse reostaadi pikkuse ühikutes). Leidke reostaadi takistus.

0

1

2

3

4

5 Joonis 8: Vasakul: elektriskeem kahe
pirni ja reostaadiga. Paremal: ülemisel
pirnil eralduv võimsus P(x) sõltuvalt
liugkontakti suhtelisest asukohast x.

18 Elektripliit Autor: EFO žürii, Lahtine 2007, V 8

Elektripliidi spiraali poolt ajaühikus keskkonnale üle antav soojus-
hulk sõltub lineaarselt spiraali ja toaõhu temperatuuride vahest:
N = κ(T − T0). Spiraali takistus sõltub sellest vahest samuti lineaar-
selt: R = R0[1 + α(T − T0)], kus R0 on spiraali takistus toatempera-
tuuril. Kui suure temperatuurini kuumeneb spiraal, kui seda läbib
vool tugevusega I?

19 Piksevarras Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 1999, G 8

Kui suur on piksevarrast ja maad ühendava ning rangelt konstantse
läbimõõduga vaskjuhtme vähim ristlõikepindala, mille korral selle
juhtme sulamine välgutabamuse ajal on täielikult välistatud? Eeldage,
et õhu temperatuur on t0 = 27 ◦C, välgulöögi kestus on τ = 0,10 ms
ja keskmine voolutugevus juhtmes välgulöögi ajal on I = 20 kA.
Vase tihedus on d = 8960 kg/m3, eritakistus 27 ◦C juures ρ0 =

1,67 · 10−8 Ω·m, takistuse temperatuuritegur α = 4,33 · 10−3 K−1,
erisoojus c = 385 J/kg·K ja sulamistemperatuur Ts = 1356 K.
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Nimipinge ja -võimsus

P = U2/R

Elektriseadmetele märgitud nimipinge ja nimivõimsus tähistavad
pinget, millega seade on mõeldud töötama ning vastavalt seadme
tarbimisvõimsust sellel pingel. Kui aga juhtub, et seade pannakse
millegipärast tööle nimipingest erineva pingega, siis töötab seade
vastavalt ka teistsugusel võimsusel. Seda uut võimsust on võimalik
leida võimsuse ja pinge seosest, eeldades et seadme takistus jääb
mõlemas töörežiimis samaks.

20 Keeduspiraal Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 1999, G 2

Keeduspiraal, mis on ette nähtud 220 voldisele pingele ja mille võim-
sus kirjade järgi on 350 W, lülitatakse 127 voldisesse võrku. Millise
võimsusega ta nüüd vett kuumutab?

21 Juhtmed Autor: Mihkel Kree, Lõppvoor 2017, PK 4

Saarevaht saab elamiseks vajaliku elektrienergia katusele paigaldatud
päikeseelementidest, mille energia salvestatakse majas asuvasse akus-
se. Majast kaugusel l = 50 m paikneb veinikelder, kuhu saarevaht
kogub kaldale uhutud rummipudeleid. Et ka öisel ajal oleks võima-
lik pudelite etikette selgelt välja lugeda, otsustab saarevaht keldrisse
paigaldada hõõglambipirni nimipingega U = 12 V ja nimivõimsuse-
ga P = 25 W ning vedada majast keldrini toitejuhtmed, milleks on
saarevahil paraku vaid kasutada valvesüsteemides kasutatav peeni-
ke vaskjuhe eritakistusega ρ = 1,7 · 10−8 Ω · m ja ristlõikepindalaga
S = 0,20 mm2. Arvutage, millise võimsusega hakkab põlema keld-
risse paigaldatud hõõglamp, kui pinge aku klemmidel on E = 13 V.
Pirni takistuse sõltuvust temperatuurist ei ole vaja arvestada.

22 Maamaja Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2002, PK 10

Maamaja on elektrijaotuspunktiga ühendatud 2 kilomeetri pikku-
se alumiiniumtraadist elektriliiniga. Traadi ristlõikepindala on S =

20 mm2. Pinge elektrijaotuspunktis elektriliini otstes on U = 220 V.
Majas lülitati tööle elektripliidi küttekeha, mille võimsus 220 V pin-
ge korral on P = 1000 W. Pliit töötas t = 45 min. Kui palju tuleb
maksta elektrienergia kasutamise eest, kui elektrienergia tariif on
γ = 1,05 EEK/kWh? Küttekeha takistuse sõltuvust temperatuurist
pole vaja arvestada. Alumiiniumi eritakistus on ρ = 0,028 Ω · mm2/m.
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23 Hõõglamp Autor: EFO žürii, Lahtine 2010, N 4

Hõõglambist valmistatakse kõigi lineaarmõõtmete poolest n korda
suurem koopia. Mitu korda suuremad on sel nimipinge ja -võimsus?
Vihje: hõõgniidi kiirgusvõimsuse pinnaühiku kohta määravad selle
materjal ja temperatuur. Nominaalrežiimis on lambipirni ja ta koopia
hõõgniidil sama temperatuur.

Kirchoffi seadused

Kirchoffi I seadus: voolude summa sõlmpunktis

∑
sisse

I = ∑
välja

I

Mistahes (juhtmete) sõlmpunkti sisenevate voolude summa peab ole-
ma võrdne sealt väljuvate voolude summadega. See lause väljendab
laengu jäävuse seadust, sest kõik juhtmete sõlmpunkti saabuvad
laengud peavad sealt ka väljuma. Kirchoffi I seadus kehtib nii kogu-
voolude kui ka voolude muutude jaoks.

Joonis 9: Lambi ühendamine.

24 Lamp Autor: EFO žürii, Lahtine võistlus 2008, N 9

Vooluallikaga on ühendatud jadamisi kaks takistit, kusjuures nende
takistuste suhe R1/R2 = 4. Kui takistiga R2 ühendati rööbiti lamp (vt
joonis 9), siis takistit R1 läbiv vool suurenes ∆I = 0,1 A võrra. Leidke
lampi läbiva voolu tugevus.

25 Voltmeetrid Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2003, G 5

Joonisel 10 esitatud vooluringi elektriskeemis on vooluallikaga ühen-
datud 15 erinevat ampermeetrit ja 15 ühesugust voltmeetrit. Esimese
voltmeetri näit on U = 9 V, esimese ampermeetriga mõõdetud voo-
lutugevus I1 = 2,9 mA ja teisega I2 = 2,6 mA. Kui suur on kõikide
voltmeetrite näitude summa?

Joonis 10: Skeem 15 erineva ampermeet-
ri ning 15 ühesuguse voltmeetriga.
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Kirchoffi II seadus: pingete summa mööda kontuuri

∑ U = E
Mööda mistahes suletud kontuuri liikudes peab pingelangude sum-
ma olema kontuuris sisalduvate elektromotoorjõudude summaga E .
Kui valitud kontuuri ühtegi vooluallikat ei jää, siis on pingelangude
summa lihtsalt null. Pange tähele, et voolu suunas liikudes potent-
siaal kahaneb (pingelang on positiivne) ning voolule vastu liikudes
potentsiaal kasvab (pingelang on negatiivne).

Joonis 11: Leidke voltmeetri pinge.

26 Voltmeeter Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2015, PK 3

Kui suur on pinge, mida näitab voltmeeter (vt joonis 11)? Voltmeetri
takistus on väga suur. Takistite takistused on vastavalt R1 = 15 Ω,
R2 = 85 Ω, R3 = 25 Ω ja R4 = 175 Ω. Pinge vooluallika klemmidel on
U = 20 V.

Joonis 12: Skeem ühesuguste amper-
meetritega.

27 Ampermeetrid Autor: EFO žürii, Lahtine 2008, V 4

Joonisel 12 näidatud vooluahelasse on ühendatud neli ühesugust
ampermeetrit, igaüks sisetakistusega r, ja takisti R. Esimese ja tei-
se ampermeetri näidud on vastavalt I1 = 3 A ja I2 = 5 A. Leidke
takistuste suhte R/r arvuline väärtus.

Joonis 13: Skeem ühesuguste takistitega.

28 Viisnurk Autor: Jaan Kalda, Lõppvoor 2017, G 6

Leidke joonisel 13 toodud skeemis ampermeetri ja voltmeetri näidud.
Kõik takistid on takistusega R = 1 Ω, pinge patarei klemmidel U =

7 V.

1 V

2 mA

10 kΩ
2 V

5 kΩ 3 V

−

+

U K

Joonis 14: Skeem konstantse voolu
allika ja lülitiga.

29 Vooluallikad S. Schumann, A. Põldaru, Lõppvoor 2016, G 7

Vaatleme joonisel 14 näidatud elektriskeemi, kus noolega tähistatud
skeemielement on konstantse voolu allikas voolutugevusega I =

2 mA noolega tähistatud suunas. Leidke pinge U väljundklemmidel
ja voolutugevus läbi takisti R = 10 kΩ kahe juhu jaoks: a) kui lüliti K
on suletud ja b) kui lüliti on avatud.
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Sümmeetria elektriskeemides

Paljud esmapilgul keerukana näivad elektriskeemid on võimalik
muuta oluliselt lihtsamaks, kui panna tähele, et sümmeetria tõttu
on mõne juhtme või takisti otstel võrdsed potentsiaalid. Sel juhul on
pinge (ehk potentsiaalide vahe) vastaval juhtmel või takistil null, vool
seda ei läbi ning seetõttu võib vastava takisti või juhtme skeemist
eemaldada.

Joonis 15: Traatidest koosnev skeem.

30 Ruudustik Autor: Taavi Pungas, Lahtine 2014, N 9

Traadist on valmistatud 2x2 ruudustik (vt joonis 15). Iga väikese
ruudu külje takistus on r = 1 Ω. Leidke punktide A ja B vaheline
takistus.

Joonis 16: Skeem lampide ja takistitega.

31 Lambid Autor: Mihkel Kree, Lahtine 2013, V 9

Juku ehitas kodus niisuguse elektriskeemi nagu joonisel 16 näidatud,
kasutades selleks kuut ühesugust takistit takistusega R = 10 Ω, nelja
ühesugust lampi takistusega r = 20 Ω ning pingeallikat elektromo-
toorjõuga E = 5 V. Arvutage igas lambis (joonisel tähised 1, 2, 3, 4)
eralduv võimsus. Pingeallika sisetakistusega mitte arvestada.

1

123

2 3

2 2

8V

A

Joonis 17: Leidke ampermeetri näit.

32 Ampermeeter Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2016, N 9

Leidke joonisel 17 toodud skeemi puhul ampermeetri näit.

33 Tetraeeder Autor: Eero Vaher, Lahtine 2014, V 4

Tetraeedri (neljast võrdkülgsest kolmnurgast koosneva püramiidi)
servadeks on ühesugused takistid takistusega R. Leidke tetraeedri
kahe tipu vaheline takistus.

Joonis 18: Oktaeedriline skeem.

34 Oktaeeder Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2016, V 8

Joonisel 18 olev skeem kujutab traadist oktaeedrit, iga traadi juurde
on kirjutatud selle takistus oomides. Ampermeetreid ühendavad traa-
did on tühiselt väikese takistusega. Leidke ampermeetrite näidud.
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Dioodid

Vahel on vooluringi ühendatud ka dioodid. Sõltuvalt polaarsusest
(voolu suunast) laseb ideaalne diood ühel juhul voolu läbi ilma takis-
tuseta, kuid vastupolaarsuse korral vool dioodi läbida ei saa. Samuti
võetakse vahel arvesse, et dioodi avamiseks peab sellele olema ra-
kendatud päripinge Vd. Reaalse dioodi käitumine on mõnevõrra
keerulisem ning seetõttu on ülesannetes tavaliselt toodud ka kõik
olulised detailid ja täpsustused.

Joonis 19: Skeem takistite ja dioodidega.

35 Takistid Autor: Jaan Kalda, Lõppvoor 2005, G 4

Mitu korda muutub joonisel 19 kujutatud ahelas takistil X eralduv
võimsus, kui vahetada alalispingeallika polaarsus? Kõik takistid on
võrdse takistusega.

Joonis 20: Skeem takistite ja dioodidega.

36 Dioodid Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2012, V8

Millised võimsused eralduvad skeemil 20 märgitud dioodidel? Dioo-
dide voolu võib lugeda nulliks kõikide vastupingete jaoks ning sa-
muti ühest voldist väiksemate päripingete jaoks; suvalise pärivoolu
puhul on dioodipinge 1,0 V. Takistite takistused ja elektromotoorjõu
väärtus on toodud joonisel. Dioodi skeemitähise noole suund näitab
pärivoolu suunda.

Kondensaator ja induktiivpool

Q = CU

A = CU2/2

A = Q2/2C

Kui kondensaatori plaatidele viia vastasmärgilised laengud ±Q, tekib
plaatide vahel laenguga võrdeline pinge U, vastav võrdetegur kirjel-
dab kondensaatori mahtuvust C. Kondensaatori laadimiseks tehtav
töö on võrdeline pinge ruuduga (ja vastavalt ka laengu ruuduga).

U = L dI/dt

A = LI2/2

Kui induktiivpooli läbib ajas muutuv vool, siis indutseeritakse pooli
otstele pinge U, mis on võrdeline voolu muutumise kiirusega dI/dt,
vastav võrdetegur kirjeldab pooli mahtuvust L. Vastavalt Lenzi reeg-
lile on indutseeritud pinge niisugune, mis üritab takistada voolu
muutumist. Induktiivpoolis voolu tekitamiseks tuleb teha tööd, mis
on võrdeline voolutugevuse ruuduga.
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37 Elektriahela energia Autor: Eero Vaher, Piirk 2014, G 8

Suletud elektriahelas on jadamisi ühendatud takisti takistusega
R = 100 Ω, kondensaator mahtuvusega C = 200 nF, tühise aktiiv-
takistusega induktiivpool induktiivsusega L = 10 mH ning sobivalt
ühendatud ideaalsed mõõteseadmed. Hetkel t0 mõõdeti voolutuge-
vuseks läbi kondensaatori I = 300 mA ning pingeks poolil U = 50 V.
Teada on, et mõõtmise hetkel on vool poolis suunatud kõrgema po-
tentsiaaliga piirkonnast madalama potentsiaaliga piirkonda. Kas
mõõtmise hetkel t0 oli rohkem energiat poolil või kondensaatoril?

Joonis 21: Jõulukaunistuse skeem 50
valdusdioodi ja ühe alaldusdioodiga.

38 Jõulukaunistus Autor: Valter Kiisk, Lõppvoor 2010, G 8

Jõulukaunistuse hankimiseks majandussurutise tingimustes otsus-
tas Juku ühendada jadamisi kokku 50 valgusdioodi ja toita seda
ahelat läbi alaldusdioodi D otse võrgupingega (vt joonis 21). Voo-
lu piiramiseks on ahelasse lülitatud takisti ning voolu pulsatsiooni
väljasilumiseks kondensaator. Pinge alaldusdioodil on tühine, igal
valgusdioodil aga Ud = 3 V. Kui suure takistusega R ja maksimum-
võimsusega N tuleks valida takisti, kui valgusdioodid taluvad voolu
kuni I = 20 mA? Kui suure mahtuvusega C kondensaator kindlustab,
et voolutugevuse hetkväärtus ei varieeru rohkem kui α = 5 %? Võr-
gupinge sagedus on f = 50 Hz ning amplituudväärtus U0 = 311 V.

Elektrimootorid

39 Käiviti Autor: Jaan Kalda, Piirkonnavoor 1999, G 10

Autoaku elektromotoorjõud E = 12,4 V ja sisetakistus r = 0,020 Ω.
Auto käivitamisel langeb pinge aku klemmidel U = 10 V-ni. Au-
to käivitiks on alalisvoolumootor, mille mähises indutseeritakse
elektromotoorjõud EL = 8,2 V. Leida käiviti mähise takistus. Ühen-
dusjuhtmete takistust ja mehaanilist hõõrdumist käivitis võib mitte
arvestada. Milline võimsus eraldub käivitis juhul, kui rootor käivi-
tamisel pöörlema ei hakka (näiteks talvel, kui õli auto mootoris on
hangunud)?

40 Generaator Autor: Andreas Valdmann, Lahtine 2013, V 5

Teatud tüüpi elektrigeneraatoris pöörleb väljundiga ühendatud juht-
mekontuur püsimagnetitega tekitatud magnetväljas, muutes me-
haanilise töö elektrienergiaks. Sellise generaatori külge oli tarbijana
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ühendatud elektrilamp. Esialgu aeti generaatorit ringi nurkkiiru-
sega ω0, mille tulemusel eraldus lambis võimsus P0. Mingil hetkel
suurendati generaatori pöörlemissagedust 2 korda.
a) Kui suur oli lambis eralduv võimsus pärast pöörlemissageduse
suurendamist?
b) Kui suur oli generaatori ringiajamiseks tarvilik jõumoment enne ja
pärast pöörlemissageduse suurendamist?

Rasked pähklid

R

T1U T2

Joonis 22: Skeem kahe türistoriga.

41 Türistor Autor: Jaan Toots, Lõppvoor 2015, G 10

Türistor on dioodisarnane element, mille pinge-voolu tunnusjoon on
esitatud joonisel 23. Kaks sellist türistori on ühendatud pingeallika ja
takistiga vastavalt skeemile 22, kus takistus R = 2 kΩ.
a) Alguses on lüliti avatud. Pingeallika pinget suurendatakse lineaar-
selt t = 42 s jooksul väärtuselt U0 = 0 V kuni väärtuseni Ua = 42 V.
Skitseerige ahelat läbiva voolutugevuse I(t) sõltuvus ajast. Milline on
voolutugevuse lõppväärtus Ia?
b) Leidke lõppvoolutugevused mõlemas türistoris, kui lüliti suletakse
ilma ahelale rakendatud pinget Ua muutmata.

U
V

I
mA

10 20 30 40

5

10

15

20

Joonis 23: Türistori pinge-voolu tunnus-
joon.
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Joonis 24: Alaldi skeem.

Joonis 25: Dioodi pinge-voolu tunnus-
joon.

42 Alaldi Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2008, ül 6

Joonisel 24 toodud skeemi kasutatakse koormuse R = 10 kΩ toit-
miseks alalisvooluga I = 2 mA. Dioodi pinge-voolu tunnusjoont
modelleerigem joonisel 25 toodud graafikuga. On vaja, et voolutuge-
vuse suhteline muutlikkus rahuldaks tingimust ∆I/I < 1%.
a) Milline on dioodil eralduv keskmine võimsus sellise skeemi tööre-
žiimis?
b) Millist vahelduvpinget (st millise amplituudiga) on vaja rakendada
skeemi klemmidele?
c) Milline peab olema kondensaatori mahtuvus?
d) Milline on dioodi keskmine võimsus esimese võnkeperioodi jook-
sul peale pinge rakendamist skeemi klemmidele?

43 Stabilitron Autor: Stanislav Zavjalov, Eesti-Soome 2013, ül 8

Induktiivsus L ja mahtuvus C on ühendatud järjestikku lülitiga.
Algul on lüliti avatud ja kondensaatorile antakse laeng q0. Seejärel
lüliti suletakse.
a) Kuidas sõltuvad kondensaatori laeng q ja vooluringi vool I ajast?
Joonistage süsteemi faasidiagramm — süsteemi areng I− q-teljestikus
— ja pange kirja joonistatud kõverate parameetrid. Märkige süsteemi
arengu suund nool(t)ega.
Stabilitron ehk Zeneri diood on mittelineaarne skeemielement, mis
töötab kahesuunalise dioodina: see juhib voolu positiivses suunas,
kui päripinge ületab kindla läve, ent juhib ka negatiivses suunas, kui
stabilitronile on rakendatud piisavalt suur negatiivne pinge (vastu-
pinge). Tavaliselt on need pingepiirkonnad küllaltki erinevad, kuid
meie siin kasutame järgnevate omadustega Zeneri dioodi: pärivoolu
puhul on pinge dioodil Vd, vastuvoolu puhul −Vd, nullvoolu puhul
on pinge vahemikus −Vd < V < Vd.
Nüüd ühendame induktiivsuse L, kondensaatori C, lüliti ja stabilitro-
ni kõik järjestikku. Algul on lüliti lahti. Jälle antakse kondensaatorile
laeng q0 > CVd, misjärel lüliti suletakse.
b) Joonistage süsteemi faasidiagramm. Märkige süsteemi arengu
suund nool(t)ega.
c) Kas süsteemi areng peatub tingimata olekus, kus q = 0? Leidke q
vahemik, kust alustades süsteemi areng paratamatult peatub.
d) Leidke ühe täisvõnke järel kondensaatori laengu q positiivse mak-
simumväärtuse vähenemine ∆q. Kui kaua läheb aega, enne kui võn-
kumine peatub?
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∼U , f
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C

Joonis 26: Dimmeri skeem.

Joonis 27: Dinistori pinge-voolu tunnus-
joon.

gate anode 1

anode 2
≈

gate

anode 1

anode 2

K t
Rt

Joonis 28: Sümistori ekvivalentskeem.

Joonis 29: Lambi pinge ajaline käik.

44 Dimmer Autor: Siim Ainsaar, Eesti-Soome 2016, ül 4

Valgustite heleduse reguleerimiseks kasutatav dimmer koosneb reo-
staadist, kondensaatorist, dinistorist ja sümistorist, mis on ühendatud
nagu skeemil 26.
Dinistor on skeemielement, mille käitumise määrab joonisel 27

toodud pinge-voolu tunnusjoon. Sümistor on aga käsitletav voolu-
ga tüüritava lülitina — vaadake ekvivalentskeemi 28.
Lüliti Kt on avatud, kuni vool sümistori paisus (“gate”) jääb alla lä-
vivoolu It; sulgub, kui see lävivool saavutatakse (ükskõik, kummas
suunas), ja jääb suletuks, kuni lülitit Kt läbib vool (paisuvool ei ole
kuni lüliti avanemiseni enam oluline).
a) Eeldagem, et takistus Rt on piisavalt suur, et dinistori läbiv laeng
oleks tühine. Olgu sinusoidaalse toitepinge maksimumväärtus U ja
sagedus f ; reostaat olgu seatud takistusele R ja kondensaator olgu
mahtuvusega C. Leidke kondensaatori pinge maksimumväärtus UC

ja selle faasinihe ϕ toitepinge suhtes.
b) Millist võrratust peavad rahuldama dinistori iseloomustavad pin-
ged Ub ja Ud, sümistori lävivool It ja paisutakistus Rt, et kui kon-
densaatori pinge tõustes hakkab dinistor juhtima, siis hakkaks kohe
juhtima ka sümistor?
c) Pinge Ul lambil muutub vastavalt graafikule 29. Eeldagem, osa a)
eeldus ning osa b) võrratus kehtivad. Leidke aeg t0, mille jooksul iga
perioodi ajal on lambi pinge null.
d) Avaldage t0 ja f kaudu, mitu korda on lambi keskmine võimsus
väiksem dimmerita lambi omast, kui eeldada, et lambi takistus ei
muutu.

Joonis 30: Zeneri dioodi ühenduskeem
ja pinge-voolu tunnusjoon.

45 Zeneri diood Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2017, ül 7

Zeneri diood on ühendatud vahelduvvoolu allikaga nagu joonisel 30

näidatud. Vool on sinusoidaalne I = I0 cos ωt ja konstantse amplituu-
diga. Pooli induktiivsus L rahuldab tingimust LωI0 � V1, V2, kus V1

ja V2 on dioodi avanemispinged (V1 > V2). Zener dioodi pinge-voolu
tunnusjoon on näidatud joonisel 30. Järgnevalt eeldage, et voolu es-
masest sisselülitamisest on möödas väga pikk aeg.
a) Leidke pooli läbiv keskmine voolutugevus 〈I〉.
b) Leidke pooli läbiva voolu muutuste täisamplituud ∆I (miinimu-
mist maksimumini).
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(sisendsignaal)

tunneldiood

(väljundsignaal)

Joonis 31: Tunneldioodil baseeruva
võimendi skeem.
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Joonis 32: Sisendpinge ajaline käik.

46 Tunneldiood Autor: Alar Ainla, Eesti-Soome 2003, ül 4

Tunneldiood on hariliku dioodi sarnane pooljuhtseade, mida kirjel-
dagem joonisel 33 esitatud pinge-voolu tunnusjoone abil. Skeemil 31

on toodud lihtsaim tunneldioodil baseeruv võimendi, kus takistus
R = 10 Ω ja elektromotoorjõud E = 0,25 V.
a) Leidke voolutugevus, kui Uin + E = 0,08 V.
b) Leidke väljundpinge Uout 0, kui Uin = 0 V.
c) Milline on väljundsignaal Uout −Uout 0, kui Uin = 1 mV?
d) Sisendpingeks on juuresoleval graafikul 32 toodud signaal. Visan-
dage väljundsignaali sõltuvus ajast.

5

10

0 0,1 0,2 0,3 0,4
U(V)

I(mA)

Joonis 33: Tunneldioodi pinge-voolu
tunnusjoon.

Joonis 34: Skeem (a).

Joonis 35: Skeem (b).

47 Pingeallikas Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2010, ül 9

a) Vaatleme joonisel 34 toodud skeemi (a), kus dioodi võib lugeda
ideaalseks (st pärivoolu korral on sisetakistus null ning vastuvoolu
korral lõpmatu). Lüliti suletakse ajavahemikuks kestvusega τc ja
seejärel taasavatakse. Sisend- ja väljudnpinged on kogu protsessi
jooksul konstantsed ja võrdsed vastavalt Ui ja Uo-ga (2Ui < Uo). Esita
graafikul sisendvoolu ja väljundvoolu tugevus sõltuvusena ajast.
b) Nüüd lülitatakse lülitit perioodiliselt sisse-välja; iga kord hoitakse
see suletuna ajavehmiku τc vältel ning avatuna samuti ajavahemiku τc

vältel. Leidke väljundvoolu keskmine tugevus.
c) Asendagem nüüd skeem (a) joonisel 35 toodud skeemiga (b). Lü-
litit lülitakase lahti-kinni samal viisil nagu osas ii. Milliseks kujuneb
pinge koormisel R, kui saavutatakse statsionaarne töörežiim? Võite
eeldada, et τc � RC, st pingevõnkumised koormisel (ja mahtuvu-
sel) on tühised kogu perioodi vältel (st kondensaatori laeng ei jõua
oluliselt muutuda).
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Joonis 36: Alalispingemuunduri skeem.

48 Alalispingemuundur Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2014.1

Et patareist saada kõrgema pinge allikat, võib kasutada järgnevat
skeemi 36. Elektromagnetiline lüliti K1 ühendab patarei, mille elekt-
romotoorjõud on E , induktoriga, mille induktiivsus on L: lüliti on
(tänu vedrule) suletud, kui induktoris puudub vool, ja avaneb (tänu
induktori magnetväljale), kui vool induktoris ületab kriitilise väärtuse
I0. Lülitil on inerts, mistõttu avatud lüliti sulgumiseks kulub lõplik
aeg τK, isegi kui vool langeb nulli.
Dioodi D kohta võite eeldada, et vool temas on null nii vastupinge
(VD < 0) kui ka avanemispingest V0 väiksema päripinge korral (kui
0 < VD < V0). Suvalise nullist erineva pärivoolu korral jääb dioodi
pinge VD võrdseks avanemispingega V0.
Oma vastused avaldage L, E , I0, V0 ja mahtuvuse C (vt joonist) kau-
du.
a) Algul olgu lüliti K2 avatud. Kui algne induktorivool on null, siis
kui pika aega τL möödudes avaneb lüliti K1?
b) Eeldades (siin ja järgnevas), et L/R � τK � τL, kujutage graafikul
induktorivoolu sõltuvus ajast t (piirkonnas 0 ≤ t < 3τL).
c) Mis on suurim pinge Vmax takistil R?
d) Eeldades, et Vmax � V0, leidke keskmine dioodil eralduv võimsus.
e) Nüüd olgu lüliti K2 suletud. Eeldame lihtsustavalt, et V = 0, ja
veel, et RC � τL ja τK > π

√
LC. Olgu seade töötanud juba väga

pikka aega. Leidke keskmine pinge takistil.
f) Leidke takisti pinge muutumise amplituud.



II Termodünaamika

Energia jäävus

Q1 = Q2

∆Q = mc∆T

Paljudes termodünaamika ülesannetes on kesksel kohal energia jää-
vuse seadus - energia ei teki ega kao, vaid ainult muundub ühest
liigist teise. Lisaks vaadeldakse sageli termodünaamikas erinevaid
soojusülekande viise soojemalt kehalt külmemale - sel juhul peab
soojema keha poolt ära antav soojushulk olema võrdne külmema
keha poolt saadud soojushulgaga. Samuti tuleb tunda erisoojuse
mõistet - aine erisoojus c on soojushulk, mis on vajalik 1 kg aine tem-
peratuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra.

49 Sademed Autor: Mihkel Kree, Lahtine 2016, N 2

Hinnake, milline on keskmine aastane sademete hulk (millimeetrit
aastas) maapinnnal. Eeldage, et keskmine maapinnale jõudev Päikese
kiirgusvõimsus pindalaühiku kohta P = 200 W/m2 ja ookeanid kata-
vad α = 70 % maakerast. Arvestage, et ookanidele langevast Päikese
energiast läheb vee aurustumiseks γ = 50 %. Vee aurustumissoojus
L = 2 MJ/kg ja vee tihedus ρ = 1000 kg/m3.

50 Punker Autor: Mihkel Kree, Piirkonnavoor 2017, PK 10

Saarel toodab elektrit suletud punkrisse paigaldatud diiselgeneraator,
mille soojuskadudest P = 300 W läheb punkri õhu soojendamiseks.
Vältimaks punkri ülekuumenemist, paigaldakse ruumi ventilaator
võimsusega N = 5,0 W, mis suunab õhku punkrist välja läbi to-
ru sisediameetriga d. Kui suur peab olema toru läbimõõt d, et õhu
temperatuur punkris ei ületaks t1 = 30 ◦C, samas kui välisõhu tem-
peratuur on t0 = 20 ◦C? Soojuskadudega läbi punkri seinte mitte
arvestada. Õhu tihedus ρ = 1,2 kg/m3 ning erisoojus konstantsel
rõhul cp = 1,0 kJ/(kg · ◦C).
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51 Küttesüsteem I Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2012, G 2

Talvel siseneb koolimaja küttesüsteemi vesi algtemperatuuriga
t0 = 60 ◦C ning väljub sealt temperatuuriga 40 ◦C. Koolimaja soo-
juskadude võimsus on N = 100 kW. Kooli siseneva ja sealt väljuva
veetoru sisemine diameeter D = 100 mm. Leidke veevoolu kiirus neis
torudes. Vee erisoojus c = 4200 J/ (kg · ◦C), tihedus ρ = 1000 kg/m3.

52 Veesoojendi Autor: Andres Põldaru, Piirkonnavoor 2016, G 10

Veesoojendis võimsusega P = 2,0 kW on algselt vesi massiga m0

temperatuuril T0 = 20 ◦C. Soojendisse voolab ühtlasel kiirusel juurde
vett temperatuuril T0 nii, et ajaühikus lisanduva vee mass µ = const.
Soojendi saab täis ja vett hakkab üleval olevast avast välja voolama.
Temperatuur jätkab tõusmist, stabiliseerudes 36 ◦C juures. Soojendis
oleva vee temperatuuri graafik on toodud joonisel 37. Leidke m0 ja
µ. Eeldage, et peale väljavoolava vee muid soojuskadusid pole ja
soojendis olev vesi on alati ühtlase temperatuuriga. Vee erisoojus
c = 4,2 kJ/(kg · ◦C).
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Joonis 37: Soojendis oleva vee tempera-
tuuri sõltuvus ajast.

Faasiüleminekud

Qs = λm

Qa = Lm

Sõltuvalt temperatuurist ja rõhust võivad ained esineda erinevates
olekutes ehk faasides. Tuntuimateks faasiüleminekuteks on sula-
mine ja aurustumine ning nende pöördprotsessid - tahkumine ja
kondenseerumine. Faasiüleminekud toimuvad kindla, konkreetset
ainet iseloomustava temperatuuri ja rõhu väärtuse juures. Sulamisel
ja aurustumisel neeldub energia ja nende pöördprotsessidel vabaneb
täpselt sama kogus energiat - vastupidine olukord oleks vastuolus
energia jäävuse seadusega. Soojushulka, mis on vajalik 1 kg aine su-
lamiseks või aurustumiseks nimetatakse vastavalt sulamissoojuseks λ

ja aurustumissoojuseks L.
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53 Jõhvikad Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2010, G 2

Keevasse vette kallatakse külmutatud jõhvikaid. Vee temperatuur
langes väärtuseni t = 89 ◦C. Mitu korda oli vee mass suurem jõh-
vikate massist? Kuna jõhvikad olid väikesed ja sulasid väga kiiresti,
siis võib vee soojusvahetuse ümbritseva keskkonnaga jätta arves-
tamata. Jõhvikate algtemperatuur oli t2 = −18 ◦C. Kuna jõhvikad
sisaldavad väga palju vett, võib neid käsitleda jääna. Jää erisoojus
cj = 2100 J/kg · ◦C, vee erisoojus cv = 4200 J/kg · ◦C. Jää sulamissoo-
jus L = 330 kJ/kg.

A

B

C

Joonis 38: Kohvikannu läbilõige. Li-
saks vaadake videost kohvi keet-
mist neutronkiirtega läbi valgustatud
alumiinium-mokakannus.

54 Kohvikann Autor: Taavi Pungas, Lahtine 2015, N 4

Joonisel 38 on kujutatud kolmest kokkuühendatavast sektsioonist
koosnev õhukeste seintega kohvikann. Sektsioon C täidetakse m =

100 g veega temperatuuril T0 = 10◦C, sektsioon B kohvipulbriga
ning kohvikannu põhja hakatakse alghetkel t0 = 0 s kuumutama
võimsusega N = 1000 W.
a) Mis hetkel t1 hakkab sektsiooni A voolama kohvivett?
b) Mis hetkel t2 lõpeb kohvivee voolamine sektsiooni A?
Eeldage, et soojuskaod ja kohvikannu soojusmahtuvus on tühiselt
väiksed. Vee erisoojus c = 4200 J/(kg · ◦C), aurustumissoojus L =

2300 kJ/kg.

55 Naelad Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2016, N 10

Külmikust võetud terasnaelad asetatakse silindrilisse anumasse vette
algtemperatuuriga 0 ◦C, mille tulemusena tõusis anumas veetase
h1 = 28,0 mm võrra. Edasi tõusis veetase aeglaselt veel h2 = 0,6 mm
võrra. Milline oli terasnaelte algtemperatuur? Terase erisoojus ct =

490 J/(kg · K), vee sulamissoojus λ = 334 kJ/kg, vee tihedus ρv =

1000 kg/m3, jää tihedus ρj = 920 kg/m3 ja terase tihedus ρt =

7800 kg/m3.

η = A/Q

k = Q/m

Kasutegur ja kütteväärtus

Mingi süsteemi, protsessi või masina kasutegur η näitab, kui suur osa
saadavast soojusenergiast on võimalik kasutada otsarbekalt – vasta-
valt eesmärgile kas näiteks kasutada hoone kütmiseks või muundada
mootori kasulikuks tööks. Mingi kütuse kütteväärtus k on võrdne
soojushulgaga, mis saadakse 1 kg selle kütuse põletamisel.

https://www.youtube.com/watch?v=VESMU7JfVHU
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56 Küttepuit Autor: Mihkel Rähn, Lahtine 2016, N 5

Toores küttepuit sisaldab massi järgi η1 = 50 % niiskust ning kuiva-
tatud küttepuit η2 = 15 % niiskust. Niiskuseta puidu kütteväärtus on
k = 19 MJ/kg. Leidke, mitu korda on toatemperatuuril (t = 20 ◦C)
kuivatatud puidu kütteväärtus suurem toore puidu kütteväärtusest.
Veele antud energia lugege raisatud energiaks. Vee aurustumissoojus
λ = 2,3 MJ/kg, vee erisoojus c = 4200 J/(kg · K).

57 Kütusekulu linnas Autor: Mihkel Kree, Piirk. 2016, PK 10

Oletame lihtsustavalt, et sõiduauto massiga m = 1500 kg peab
linnaliikluses valgusfooride, sebrade jms tõttu peatuma iga vahe-
maa L = 500 m tagant. Peatumiste vahel sõidab auto kiirusega
v = 50 km/h. Arvutage välja linnaliikluses sagedastest peatumis-
test tingitud auto keskmine kütusekulu (liitrit sajale kilomeetrile).
Arvestage, et bensiini tihedus ρ = 0,72 kg/dm3 ning kütteväärtus
M = 44 MJ/kg, millest mootor muundab η = 25% kasulikuks tööks.
Õhutakistusega liikumisel ega kütusekuluga seismisel ärge arvestage.

Allajahtumine

Teatud tingimustel võib vedelik esineda vedelas olekus ka oma sula-
mistemperatuurist madalamal temperatuuril. Teoreetiliselt on võima-
lik vett jahutada ilma jäätumata isegi temperatuurini −42 ◦C, kuigi
praktikas on seda väga keeruline saavutada.

Huvilistele soovitame lugemiseks
artiklit vee huvitavatest omadustest.

58 Jäide Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2002, G 5

Väljas on õhutemperatuur täpselt 0 ◦C ning sajab jäidet, mille tempe-
ratuur t = −4 ◦C. Kui kiiresti kasvab jääkiht horisontaalsetel pinda-
del (mm/h), kui jäidet sajab kiirusega χ = 5 mm/h. Jää sulamissoo-
juse ja vee erisoojuse suhe λ/c = 80 ◦C ning vee ja jää tiheduste suhe
ρv/ρj = 1,1 .

http://polymer.bu.edu/hes/articles/ds03.pdf
http://polymer.bu.edu/hes/articles/ds03.pdf
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59 Veepudel Autor: Koit Timpmann & EFO žürii, Piirk. 2013, G 2

Külma ilmaga oli autosse ununenud 2-liitrine täis veepudel. Au-
to juurde tulnud autojuht Koit ei uskunud oma silmi: temperatuur
autos oli −3 ◦C, aga vesi pudelis ei olnud külmunud. Koidule tuli
meelde, et ta oli kunagi kuulnud, et väga puhas vedelik võib olla ve-
delas olekus ka allpool tahkumistemperatuuri. Selle kontrollimiseks
võttis ta pudeli ja raputas seda ning suhteliselt kiiresti muutus selles
osa veest jääks. Mitu grammi jääd tekkis pudelisse? Vee erisoojus
c = 4200 J/(kg · ◦C) ja tihedus ρ = 1000 kg/m3, jää sulamissoojus
λ = 340 kJ/kg.

Soojuskaod

∆Q/∆t = k (Ts − Tk)

Olümpiaadiülesannetes eeldatakse sageli, et soojusülekande kiirus
kahe keskkonna vahel on võrdeline nende keskkondade temperatuu-
ride vahega. See lihtsustus kehtib, kui temperatuurierinevus ei ole
liiga suur ning soojuskiirgus ei mängi energia ülekandel suurt rolli.
Võrdetegur k sõltub keskkondade omadustest ning kontaktpind-
ala suurusest. Sageli ülesannetes selle väärtus teada ei ole, kuid on
võimalik avaldada olemasolevatest andmetest.

suur oli jää mass, kui kannu võimsus P = 1 kW. Jää sulamissoojus on L = 335 kJ/K.
Toatemperatuur T1 = 20 ◦C. (10 p.)
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7. (LASER) Läbipaistvast materjalist poolsilindri raadius on R ja aine murdumis-
näitaja n. Laserkiir langeb risti poolsilindri tasapinnalisele küljele (vt. joon.). Leida
maksimaalne kaugus dmax, mille korral laserkiir veel väljub silindrilise pinna kaudu.
Millistes piirides varieerub kaugus l (punkti O ning laserkiire ja optilise telje lõike-
punkti A vahemaa), kui dmax > d > 0. Märkus: Väikeste nurkade korral võib lugeda
sinα ≈ tan α ≈ α. Eeldatakse, et l on monotoonne funktsioon d-st. (10 p.)

laser

d

R
O A

8. (NÖÖBID) Joonisel on kujutatud pealtvaates kahte nööpi A ja B, mis on omavahel
ühendatud niidiga, mille pikkus l = 10 cm. Süsteem asub pöörleval alusel. Nööpide
ja aluse vaheline hõõrdetegur on µ. Ühe nööbi külge on kinnitatud veel teine niit,
mille abil hoitakse nööpe paigal (vt. joon.). On teada, et pöörlemiskese asub klotsist A
kaugusel a = 10 cm ja mõlemad niidid on horisontaalsed. Kui suur on pöörlemiskeskme
ja nööbi B vahekaugus ning nööbi B mass mB? Nööbi A mass mA = 1,0 g ja niidid
võib lugeda kaalututeks. Nööpide joonis on ära toodud ka eraldi lehel, mida võib
kasutada lahenduse esitamiseks. (12 p.)

9. (PEEGLID) Ekraan, kaks peeglit ning koherentse monokromaatilise kiirguse alli-
kas (kiiratav lainepikkus λ) on paigutatud nii, nagu näidatud joonisel. Valgusallikast

Joonis 39: Vee temperatuuri sõltuvus
ajast.

60 Elektrikann Autor: Jaan Kalda, Lõppvoor 2004, G 6

Elektrikannus soojendatakse vett. Teatud hetkel pandi kannu T0 =

0 ◦C juures olevat jääd. Joonisel 39 on toodud vee temperatuuri sõl-
tuvus ajast. Kui suur oli jää mass, kui kannu võimsus P = 1 kW. Jää
sulamissoojus on L = 335 kJ/K. Toatemperatuur T1 = 20 ◦C.

61 Veeboiler Autor: Andreas Valdmann, Piirkonnavoor 2016, PK 5

Kui majja ei tule eraldi soojaveetoru, siis üks võimalus sooja vee
saamiseks on elektrilise läbivooluboileri kasutamine. Boileri võimsus
N = 5,0 kW ja kasutegur η = 80%. Külmaveekraanist tuleva vee
temperatuur t0 = 14 ◦C, dušist väljuva vee temperatuur t = 40 ◦C.
Mitu liitrit 40 ◦C vett võib maksimaalselt dušist väljuda ühes minutis?
Vee erisoojus c = 4200 J/(kg · ◦C) ja tihedus ρ = 1000 kg/m3.
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62 Keskküte Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2008, PK 3

Märtsikuus on öösel välistemperatuur −15 ◦C, päeval tõuseb tempe-
ratuur 3 ◦C-ni. Eramajas on öine toatemperatuur 20 ◦C. Mitu protsenti
võib vähendada päeval keskküttekatla võimsust, et temperatuur toas
ei ületaks 23 ◦C? Soojuskadude võimsuse võib lugeda võrdeliseks toa-
ja välistemperatuuride vahega.

63 Ahi Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2012, G 7

Väikese metallisulatusahju kütteelemendi võimsus on P0 = 50 W.
Toatemperatuuril olev ahi lülitatakse sisse ja 12 minuti pärast, kui
selle temperatuur praktiliselt enam ei kasva, pannakse ahju mitu
eelsoojendatud pliitükikest summaarse massiga m = 265 g. Joonisel
40 on toodud ahju temperatuuri sõltuvus ajast. Leidke selle põhjal
plii sulamissoojus λ.

Joonis 40: Ahju temperatuur sõltuvalt
ajast.

tuba tuba

Joonis 41: Maja skeem.

64 Maja Autor: Mihkel Heidelberg, Lõppvoor 2013, PK 6

Maja koosneb kahest ühesugusest toast, mis on sümmeetrilised neid
eraldava vaheseina suhtes. Mõlemas toas on radiaator võimsusega P.
Väljas on temperatuur T0. Kui lülitada sisse üks radiaator, siis pärast
soojenemist on temperatuur radiaatoriga toas T1 ja teises T2. Leidke
temperatuur T3, milleni soojenevad toad, kui töötavad mõlemad
radiaatorid. Eeldage, et soojusvahetuse võimsus pinnaühiku kohta on
võrdeline temperatuuride vahega. Põrand ja lagi on hästi soojustatud.
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65 Küttesüsteem II Autor: Taavi Pungas, Piirk. 2014, G 9

Vaatleme kortermaja küttesüsteemi lihtsustatud mudelit. Kahekordse
maja kummalgi korrusel on üks korter. Loeme korterid täiesti ühesu-
gusteks. See tähendab, et katus ja põrandad on hästi soojustatud ning
soojuskadusid arvestame ainult läbi maja seinte.
Keldris asub katel, mis kütab vee temperatuurini t1 = 68 ◦C. Vesi
liigub kõigepealt ülemisse korterisse ning läbib seal 10 ribiga radiaa-
tori. Seejärel juhitakse vesi alumisse korterisse, kus see läbib 11 ribiga
radiaatori. Pärast seda liigub vesi tagasi katlasse ning sinna jõudses
on vee temperatuur t2 = 60 ◦C. Eeldame, et vesi jahtub ainult ra-
diaatorites. Küttesüsteem on ehitatud nii, et mõlemas korteris oleks
täpselt sama sisetemperatuur t. Leidke temperatuur t.
Teadmiseks: soojuskadu läbi mingi seina on võrdeline selle pindalaga
ja temperatuuride vahega seespool ja väljaspool seina. Eeldage, et
mööda radiaatorit liikudes langeb vee temperatuur lineaarselt läbitud
vahemaaga.

Ideaalne gaas

pV = nRT

pV/T = const.

n =
N

NA
=

m
µ

Eksperimentaalselt on teada, et gaaside puhul kehtib küllalt hästi
ideaalse gaasi olekuvõrrand, mis seob gaasi makroskoopilisi para-
meetreid – rõhku, ruumala ja temperatuuri. Veel tuleb tunda ainehul-
ga definitsiooni: üks mool ainet sisaldab Avogadro arv NA osakesi,
mis omakorda on defineeritud kui osakeste arv 12 grammis süsinik
C12-s. Kui ülesandes ainekogus ei muutu ning ka mõni teine para-
meeter on konstantne, saame ideaalse gaasi olekuvõrrandist tuletada
lihtsustatud seoseid. Näiteks kui mingi protsessi käigus on gaasi tem-
peratuur konstantne, saame gaasi rõhu ja ruumala vahelise seose:
pV = const.→ p1V1 = p2V2 (isotermiline protsess).

66 Aerostaat Autor: Valter Kiisk, Lõppvoor 2003 G 6

Vesinikuga täidetud aerostaat (venimatust nahast õhupall) ruum-
alaga V0 hõljub stabiilsel kõrgusel, kus on muutumatu õhurõhk p
ja õhutemperatuur T0. Päikesekiirguse käes soojenes aerostaat tem-
peratuurini T1. Selle tulemusel väljus aerostaadist osa gaasi ventiili
kaudu, mis laseb gaasi välja, kuid mitte sisse ja ei lase rõhul aero-
staadis tõusta kõrgemaks välisrõhust. Seejärel varjus päike pilve taha
ja aerostaat jahtus taas ümbritseva õhu temperatuurini, mistõttu
tema ruumala vähenes. Kui palju ballasti tuleb üle parda heita, et
aerostaat säilitaks algse kõrguse? Vesinik ja õhk lugeda ideaalseteks
gaasi- deks molaarmassidega µH2 ja µ0. Eeldada, et aerostaadi kõrgus
soojenemise-jahtumise käigus ei jõudnud praktiliselt muutuda.
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67 Veekeedukann Autor: Erkki Tempel, Lahtine 2015, V 4

Veekeedukann küttekeha võimsusega N on täidetud veega. Kannu
tila ava pindala on S. Milline on suurim joonkiirus, millega veeaur
kannu avast väljub? Vee aurustumissoojus on L, ideaalse gaasi kons-
tant on R, õhurõhk on p ning vee molaarmass on µ. Veekeedukannu
kasutegur soojuskadusid arvestades on γ.
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Joonis 42: Vee tiheduse sõltuvus tempe-
ratuurist.

68 Paisupaak Autor: Mihkel Kree, Lõppvoor 2014, G 3

Maja küttesüsteem sisaldab suurt akumulatsioonipaaki, kus hoitakse
ringlevat sooja vett, ning paisupaaki, et kompenseerida vee soojus-
paisumist. Paisupaak on fikseeritud ruumalaga anum, millest osa
võtab enda alla õhk ning ülejäänu täidab küttesüsteemist pärinev
vesi, mis saab vabalt süsteemi ja tagasi voolata. Hetkel, mil kogu vesi
oli toatemperatuuril t0 = 20 ◦C, täideti paisupaak suruõhuga nii, et
õhu ruumala paagis oli V1 = 0,080 m3 ning rõhk p1 = 1,5 p0, kus
p0 = 0,10 MPa on atmosfäärirõhk. Kogu süsteemis oleva vee ruumala
toatemperatuuril on V0 = 1,0 m3.
Torustikus on ka avariiventiil, et vältida torude lõhkemist. Ventiil
avaneb, kui rõhk torustikus ületab atmosfäärirõhku ∆p = 1,2 p0

võrra. Millise temperatuurini saab vett süsteemis soojendada, ilma et
avariiventiil avaneks? Metalli soojuspaisumisega mitte arvestada. Vee
tiheduse sõltuvus temperatuurist on toodud joonisel 42. Eeldage, et
graafiku kuju ei sõltu rõhust (vaadeldavad rõhumuutused on selleks
liiga väiksed). Samuti eeldage, et õhu temperatuur paisupaagis püsib
toatemperatuuril t0.

69 Kuumaõhupall Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2012, G 6

Mis temperatuurile tuleb kuumaõhupalli sees õhk kütta, et õhupall
lendu tõuseks? Välisõhu temperatuur t = 20 ◦C, õhupalli ruumala
V = 3000 m3 ja ei muutu. Õhupalli kesta ja laadungi kogumass
m = 700 kg ja õhu tihedus 20 kraadi juures ρ = 1,2 kg/m3.

70 Anumad Autor: EFO žürii, Lahtine 2009, V 7

Kaks anumat ruumalade suhtega α = V1/V2 = 2 on ühendatud lü-
hikese toruga, mille keskel asub ventiil. Ventiil laseb gaasi läbi juhul
kui rõhkude vahe on suurem kui ∆p = 1.1p0, kus p0 = 105 Pa on
atmosföörirõhk. Temperatuuril t1 = 27 ◦C on suuremas anumas rõhk
võrdne atmosfäärirõhuga, väiksemas anumas on esialgu vaakum.
Milliseks kujuneb rõhk väiksemas anumas, kui mõlemad anumad
soojendada temperatuurini t2 = 127 ◦C?
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71 Saunauks Autor: Mihkel Kree, Piirkonnavoor 2016, G 5

Sauna leiliruumis ruumalaga V = 10 m3 on õhu temperatuur
t = 90 ◦C. Kerisele visatakse leiliks veekogus m = 150 g, mis ko-
heselt aurustub. Mõtleme hüpoteetiliselt, et leiliruum on hermee-
tiliselt suletud. Missuguse jõuga peaksid saunalised ust pindalaga
A = 2,0 m2 käepidemest kinni hoidma, et see lahti ei läheks? Gaa-
sikonstant R = 8,3 J/(mol·K) ning vee molaarmass µ = 18 g/mol.
Kui ülesande õigesti lahendate, siis küllap avastate, et leitud jõud on
ebatavaliselt suur. Selgitage ühe lausega, miks tegelikult saunas ukse
kinnihoidmiseks nii suurt jõudu pole vaja rakendada.

72 Gaasitermomeeter Autor: Valter Kiisk, Piirkonnav. 2006, G 5

Gaasitermomeeter koosneb mõõteampullist 1 ja manomeetrist 2, mis
on omavahel ühenduses peenikese kapillaari 3 kaudu (vt. joonis 43).
Manomeetri ja mõõteampulli ruumalade suhe α = 30. Kapillaari
ruumala võib lugeda tühiselt väikeseks.Seade täidetakse toatempera-
tuuril oleva gaasiga rõhuni p0 = 1 atm. Gaasi võib lugeda ideaalseks.
Manomeetrit hoitakse toatemperatuuril T0 = 293 K, mõõteampull
asetatakse keskkonda, mille temperatuuri on tarvis määrata. Leidke
keskkonna temperatuur, kui manomeetri näit on p = 0,7 atm.

2

3

1

Joonis 43: Gaasitermomeeter.

Ideaalse gaasi töö ja siseenergia

Q = ∆U + A

U =
i
2

nRT

A = p∆V

cv =
i
2

R

cp =
i + 2

2
R

Termodünaamika I seadus väidab, et kehale antud soojushulga arvelt
on võimalik suurendada keha siseenergiat ning keha on võimeli-
ne tegema paisumistööd. Viimane omadus on gaaside puhul väga
oluline, kuna nende ruumala võib olulisel määral muutuda. Seega
on TDIS üks energia jäävuse seaduse sõnastusi. Ideaalse gaasi sise-
energia sõltub temperatuurist ja gaasi molekulide vabadusastmete
arvust i. Ülesannetes tuleb sageli jälgida võrrandites esinevate suu-
ruste märke. Gaasi töö loeme positiivseks (∆V > 0), kui gaas teeb
tööd, ning negatiivseks (∆V < 0), kui gaasi kallal tehakse tööd. Gaa-
side üks omadusi on, et nende soojusmahutuvus ühe mooli kohta
ehk saadud soojushulga ja temperatuurimuutuse suhe mooli kohta
on sõltuvalt protsessist erinev. Näiteks konstantse ruumala korral
cv = ∆Q/n∆T = ∆U/n∆T = i

2 R.

Harjutus:
Tuletage kaheaatomilise gaasi (vabadusastmete arv i = 5) soojus-
mahtuvus cp ühe mooli kohta konstantsel rõhul, kasutades termo-
dünaamika I seadust, ideaalse gaasi olekuvõrrandit ja paisumistöö
avaldist.
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73 Õhuaken Autor: Jaan Kalda, Lõppvoor 2009, G 6

Tuba köetakse elektriradiaatoriga, mille võimsus P = 1 kW. Välistem-
peratuur on t0 = 0 ◦C, toas püsib ühtlane temperatuur t1 = 20 ◦C.
Nüüd avatakse õhuaken ning õueõhku tuleb tuppa kiirusega v = 20
liitrit sekundis. Milliseks kujuneb toatemperatuur? Õhu võib lugeda
ideaalseks gaasiks, mille soojusmahtuvus konstantsel rõhul ühe moo-
li kohta on cP = 7

2 R. Universaalne gaasikonstant R = 8,31 J/(mol · K)

Joonis 44: Anum vesiniku ja heeliumiga.

74 Gaasid Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2007 G 6

Isoleeritud silindrilises anumas vabalt liikuva koormise all on vesinik
ja heelium, mis on teineteisest eraldatud vabalt liikuva ja aeglaselt
soojust juhtiva õhukese vaheseinaga (vt. joonis 44). Alguses heelium
on gaaside temperatuurid võrdsed, kusjuures vesinik hõlmab heeliu-
mist 3 korda väiksema ruumala. Vesinikule anti teatud soojushulk,
mille tulemusena nihkus koormis d1 = 5,5 cm võrra ülespoole. Pika
aja möödudes täheldati, et koormis nihkus veel. Mis suunas ja kui
palju see nihkus? Gaasid lugeda ideaalseteks. Vesiniku soojusmahtu-
vus konstantsel rõhul on CPH2 = 7R/2 ning heeliumil CPHe = 5R/2.

Adiabaatiline protsess

∆U = −A

pVγ = const

TVγ−1 = const

p1−γTγ = const

γ = cp/cv

Adiabaatiliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaas ei saa ega
anna ära soojust: ∆Q = 0. Gaas on võimeline oma siseenergia arvelt
tegema paisumistööd (adiabaatiline paisumine), või gaasi siseenergia
suureneb välise töö arvelt (adiabaatiline kokkusurumine). Adiabaa-
tilise protsessi korral muutuvad üldjuhul nii rõhk, ruumala kui tem-
peratuur. Sõltuvalt ülesandes antud andmetest võib ülesandes olulise
konstantse suuruse kirja panna nii rõhu ja ruumala, rõhu ja tempera-
tuuri kui ka ruumala ja temperatuuri kaudu. Olümpiaadiülesannetes
on vajalik seos tavaliselt ette antud ning neid peast teadma ei pea.
Suurust γ nimetatakse gaasi adiabaadinäitajaks.

75 Mägi Autor: EFO žürii, Lõppvoor 1999, G 6

Milline on õhu temperatuur H = 200 m kõrguse mäe otsas, kui jala-
mil on sooja t0 = 20 ◦C? Õhumasside liikumisel üles- või allapoole
võib õhu paisumise ja kokkusurumise lugeda adiabaatiliseks protses-
siks. Õhurõhk maapinnal p0 = 105 Pa, õhu tihedus ρ = 1,29 kg/m3.
Juhtnöör: adiabaatilise protsessi puhul kehtib seos pVγ = const. Kui
rõhu muutus ∆p on väike (∆p� p) siis võib eelmise valemi asenda-
da ligikaudse valemiga ∆p/p = −γ∆V/V . Õhu jaoks on adiabaadi
astendaja γ = 1,4 .
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76 Rakettmootor I Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2001 G 7

Rakettmootor tarvitab kütusena sobivas vahekorras vesiniku ja hap-
niku segu. Ühe grammi vee tekkega eraldub ε = 13 kJ energiat. Mil-
lise kiirusega u väljub gaas düüsist, kui tema temperatuur väljumisel
T = 1000 K? Gaasi sisenergiaks võib võtta U = 3pV. Soojusvahetust
ümbritseva keskkonnaga mitte arvestada. Universaalne gaasikonstant
R = 8,31 J/(mol · K), vee molaarmass µ = 18 g/mol.

77 Rakettmootor II Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2010, V 10

Vedelkütusel töötava rakettmootori skeem on toodud joonisel 45.
Põlemiskambris moodustuvad põlemisproduktid (gaasid) omanda-
vad kõrge rõhu ja temperatuuri. Seejärel väljuvad need adiabaati-
liselt paisudes ja jahtudes läbi düüsi. Õigesti konstrueeritud düüsi
korral (kaela läbimõõt vastab põlemiskiirusele ja -temperatuurile)
jätkub adiabaatiline paisumine ka peale düüsikaela läbimist ning
suur osa soojusenergiast muundatakse gaasijoa kineetiliseks ener-
giaks. Leidke rakettmootori veojõud F eeldusel, et (a) on teada düüsi
väljundristlõike pindala S, temperatuur põlemiskambris T0 ning gaa-
side temperatuur T1 ja rõhk p1 düüsist väljumisel hetkel, kusjuures
T0 � T1; (b) põlemiskambris on gaaside kineetiline energia tühine
võrreldes soojusenergiaga; (c) atmosfäärirõhu mõju veojõule on tühi-
ne; (d) moodustuva gaasisegu ühe mooli soojusmahtuvus konstantsel
ruumalal on cV = 5

2 R, kus R on gaasikonstant.

Joonis 45: Rakettmootori skeem.

Bernoulli seadus

p + ρgh + ρv2/2 = const
Kokkusurumatutes vedelikes ning ka gaasides madala kiirusega voo-
lamise puhul kehtib Bernouilli seadus, mis seob omavahel gaasi või
vedeliku rõhu ja kiiruse erinevates punktides mööda üht voolujoont.
Sisuliselt on tegemist energia jäävuse seadusega voolamise korral.

78 Korsten Autor: Jaan Kalda, Piirkonnavoor 2009, G 9

Hinnake, milline oleks suitsu kiirus korstnast väljumisel, kui õhuta-
kistusega (sh turbulentsest liikumisest tingitud takistusega) korstnas
ning ahjulõõrides võiks mitte arvestada. Korstna kõrgus (mõõdetuna
korstnajala juurest, kuhu siseneb ahjust tulev soe õhk) on h = 10 m ja
õhu keskmine temperatuur korstnas t = 80 ◦C. Lugeda, et ahju uks ja
korstna jalg on samal kõrgusel. Välisõhu temperatuur on t0 = 0 ◦C.
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Soojusmasinad

η = A/Q1 = (Q1 −Q2)/Q1

ηc = (T1 − T2)/T1

Soojusmasin on seade, mis muudab soojusenergia kasulikuks tööks.
Soojusmasin töötab alati kahe erineva temperatuuriga keskkonna va-
hel – saab soojemalt keskkonnalt soojushulga Q1, teeb selle arvelt ka-
sulikku tööd A ning annab külmemale keskkonnale ära soojushulga
Q2. See on vajalik selleks, et tsükkel saaks jätkuda. Termodünaamika
I seaduse järgi võrdub tehtud töö nende soojushulkade vahega. See-
tõttu ei saa isegi ideaalse soojusmasina kasutegur olla 100 %. Ideaalse
soojusmasina, nn Carnot tsüklit järgiva soojusmasina kasutegur ηc

sõltub ainult kuumema ja külmema keskkonna temperatuuridest.
p

V

3p0

Vmax

p0

V0

1

2 3

Joonis 46: Ringprotsessi p − V diag-
ramm.

79 Ringprotsess Autor: EFO žürii, Lahtine 2001 V 5

Joonisel 46 on kujutatud üheaatomilise ideaalse gaasiga toimuv ring-
protsess, mis koosneb kolmest osaprotsessist. On teada, et osaprot-
sess 1–2 on isohooriline, osaprotsess 2–3 on isobaariline ja osaprotsess
3–1 vastab võrdelisele sõltuvusele. Leida protsessi kasutegur, kui
protsessi käigus maksimaalne rõhk on 3 korda suurem minimaalsest.

Joonis 47: Bensiinimootori skeem.

80 Bensiinimootor Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2002, G 9

Auto bensiinimootori põhiosadeks on silinder, selle sees liikuv kolb
ja klapp gaaside sisse-välja laskmiseks. Mootori töötsükkel koosneb
neljast taktist: 1. Sisselase: kolb liigub äärmisest parempoolsest asen-
dist vasakule; silindri sisemus täitub läbi avatud klapi tuleva värske
õhuga. 2. Surve: klapp suletakse, kolb liigub tagasi paremale suru-
des õhu adiabaatiliselt kokku. 3. Töö: silindrisse pihustatakse kütust
ja see süüdatakse. Võite lugeda, et kütus põleb hetkeliselt ära. Gaas
surub adiabaatiliselt paisudes kolvi äärmisse vasakpoolsesse asendis-
se. 4. Väljalase: klapp avatakse, kolb liigub paremale ja surub silindri
gaasidest tühjaks. Järgneb uus sisselase jne.

(a) Joonistage kogu tsükkel p−V teljestikus.

(b) Leidke mootori kasutegur η.

Lisaandmed: Adiabaatilise protsessi korral TVγ−1 = const. Silindris
oleva gaasisegu puhul on adiabaadikonstant γ = 1.4. Silindri suu-
rima ja vähima ruumala suhet k = Vs

Vv
nimetatakse surveastmeks;

lugeda, et praegusel juhul k = 10. Hõõrdumist gaasi voolamisel ja
kolvi liikumisel mitte arvestada. Lugeda, et gaasi kogus (so. moleku-
lide arv), erisoojus ja adiabaadikonstant kütuse sissepritsimise ning
põlemise tulemusel ei muutu. Gaasisegusid vaadata kui ideaalseid
gaase, mille ühe mooli siseenergia U = cV T, kus cV on gaasi erisoojus
konstantsel ruumalal.
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Joonis 48: Aurumasina p−V diagramm.

81 Aurumasin Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2001, G 9

Aurumasina lihtsustatud töötsükli p-V diagramm on toodud jooni-
sel 48. Määrata tsükli kasutegur, arvestamata konstruktsioonilistest
puudustest tingitud soojuskadusid. Sama veehulga ruumala vedelas
olekus on tühiselt väike võrreldes tema ruumalaga aurustunud ole-
kus. p1 = 1 bar, T1 = 373 K, p2 = 12 bar, T2 = 460 K, vee erisoojus
c = 4200 J/(kg · K), rõhul p2 aurustumissoojus L = 2,0 MJ/kg.

Pööratud tsükliga soojusmasinad

Soojusmasina tsükkel võib töötada ka vastupidises suunas – sellisel
juhul võtab masin välise töö (sageli elektrienergia) A arvelt külme-
mast keskkonnast soojushulga Q2 ning annab soojemale keskkonnale
soojushulga Q1 = A + Q2. Sellel põhimõttel töötavad nii külmkapp,
konditsioneer kui ka õhksoojuspump.

82 Külmutusseade Autor: EFO žürii, Piirkonnavoor 2005, G 8

Külmutusseadme mootor töötab võimsusega P = 2 kW. Kui suur on
külmutusseadme maksimaalne jahutusvõimsus, kui külmutusseadme
sisetemperatuur tk = −15 ◦C ja seadme jahutusvedeliku temperatuur
on tj = 10 ◦C? Vihje: külmutusseadet võib vaadelda kui pööratud
töötsükliga soojusmasinat. See tähendab, et kõik tööd ja soojushulgad
on vastupidise märgiga. Niisiis mootor ei tee tööd, vaid tema töös
hoidmiseks on vaja teha tööd; madala temperatuuriga keskkond ei
saa soojust, vaid annab soojust ära.

83 Konditsioneer Autor: EFO žürii, Lõppvoor 2001, V 6

Kui talvel on õues temperatuur t1 = −10 ◦C, siis toatemperatuuri
t0 = 20 ◦C säilitamiseks tuleb kasutada elektriradiaatorit võimsusega
P1 = 4 kW. Hinnata, kui palju elektrienergiat tarbib suvel kondit-
sioneer, kui väljas on õhutemperatuur t = 30 ◦C ja konditsioneer
hoiab toas temperatuuri t0 = 20 ◦C. Eeldada, et soojuse ülekandumise
võimsus toa ja väliskeskkonna vahel on võrdeline nende temperatuu-
ride vahega.
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Õhuniiskus

r = ρ/ρk

ρk = ρk(T)

p = pkuiv + paur

Meid ümbritsev õhk sisaldab alati teatud hulga veeauru. Konkreetse-
le temperatuurile vastavat maksimaalset võimalikku veeauru tihedust
õhus nimetatakse absoluutseks õhuniiskuseks sellel temperatuuril.
Veeauru tiheduse ja absoluutse õhuniiskuse suhet samal temperatuu-
ril nimetatakse suhteliseks õhuniiskuseks. Konkreetsel temperatuuril
maksimaalse veeauru tihedusega veeauru nimetatakse küllastunud
veeauruks. Sellisel juhul on suhteline õhuniiskus r = 100 %. Samuti
kehtib Daltoni seadus - niiskes õhus on summaarne õhurõhk kuiva
õhu ja veeauru osarõhkude summa.

Joonis 49: Küllastunud veeauru tihe-
duse sõltuvus temperatuurist.

84 Aurusaun Autor: Jaan Kalda, Lahtine 2004, V 6

Soojuslikult isoleeritud aurusauna ruumala V = 10 m3. Alguses
on saunas temperatuur t = 50 ◦C ja suhteline õhuniiskus (abso-
luutse niiskuse ja küllastunud auru tiheduse suhe) r = 80 %. Sau-
nas rakendatakse tööle küttekeha keeva veega. τ = 20 min pärast
hakkab saunas kondenseeruma vesi. Selleks ajaks on küttekehast
aurustunud m = 620 g vett. Arvutamisel kasutada andmeid: vee
keemissoojus L = 2,3 · 106 J/kg, õhu keskmine erisoojus protsessi
jooksul c = 1000 J/(kg · ◦C), õhu keskmine tihedus protsessi jooksul
ρ = 1,3 kg/m3. Graafikul 49 on toodud küllastunud auru tiheduse
sõltuvus temperatuurist. 1) Leida temperatuur saunas hetkel, kui
hakkab kondenseeruma vesi. 2) Hinnata küttekeha kasutegurit aurus-
tumise suhtes. 3) Hinnata küttekeha võimsust. 4) Põhjendada, miks
on õigem kasutada eelmistes küsimustes sõna “hinnata”, s.t. mis võib
olla ebatäpsuse põhjuseks?

85 Õhuniiskus Autor: EFO žürii, Lahtine 2006 V 8

Leida niiske (suhteline niiskus r = 90 %) ja kuiva õhu tiheduste suhe
rõhu p0 = 0,1 MPa ja temperatuuri t = 27 ◦C juures. Küllastunud
auru tihedus sellel temperatuuril ρ0 = 0,027 kg/m3. Õhu molaarmass
µ1 = 0,029 kg/mol, vee molaarmass µ2 = 0,018 kg/mol.

4. ENTROPY AND CARNOT CYCLE

of volume w = 1 ml. At temperature T0 = 20 ◦C, the pressure
inside the vessel is p0 = 1 atm. The linear expansion coeffi-
cient of the vessel material is very small and the vessel walls
are thick. The volumetric expansion coefficient of the glycerol
α = 5.1× 10−4 K−1. Air can be treated as an ideal gas.
a) Find the dependence of the pressure inside the bottle as a
function of temperature.
b) At which temperature and for which physical reason the
obtained equality will no longer be valid?

pr 51. [EstPhO-2003] Juice bottle is being pasteurised at
temperature t1 = 80 ◦C so that a light cap lies freely on the
bottle rim (excess gas can exit freely from the bottle, but out-
side air cannot come in). Then the cap is tightly fixed so that
air can no longer enter and exit from the bottle; the cap is so
rigid that its deformation due to excess pressure can be neg-
lected. The bottle is cooled down to the room temperature
t2 = 20 ◦C. What is the pressure under the bottle cap? As-
sume that the physical properties of the juice are identical to
that of water; the pressure of saturated water vapours is de-
picted as a function of temperature in a graph. Atmospheric
pressure P0 = 1.01× 105 Pa.

104

105

20 40 60 80 1000

103
2.103
4.103

2.104
4.104

P(Pa)

t( oC)

pr 52. [IPhO-1987] Moist air is streaming adiabatically
across a mountain range as indicated in the figure. Equal atmo-
spheric pressures of p0 = 100 kPa are measured at meteorolo-
gical stations M0 and M3 and a pressure of p2 = 70 kPa at sta-
tion M2. The temperature of the air at M0 is t0 = +20◦C. As
the air is ascending, cloud formation sets in at p1 = 84,5 KPa.
Consider a quantity of moist air ascending the mountain with a
mass of 2000 kg over each square meter. This moist air reaches
the mountain ridge (station M2) after 1500 seconds. During
that rise an amount of m = 2,45 g of water per kilogram of air
is precipitated as rain.

M0

M1

M2

M3

a) Determine temperature T1 at M1 where the cloud ceiling
forms

b) What is the height h1 (at M1) above station M0 of the cloud
ceiling assuming a linear decrease of atmospheric density?

c) What temperature T2 is measured at the ridge of the moun-
tain range?

d) Determine the height of the water column (precipitation
level) precipitated by the air stream in 3 hours, assuming a
homogeneous rainfall between points M1 and M2.

e) What temperature T3 is measured in the back of the moun-
tain range at station M3? Discuss the state of the atmosphere
at station M3 in comparison with that at station M0.

Hints and Data. The atmosphere is to be dealt with as an
ideal gas. Influences of the water vapour on the specific heat
capacity and the atmospheric density are to be neglected; the
same applies to the temperature dependence of the specific lat-
ent heat of vaporisation. The temperatures are to be determ-
ined to an accuracy of 1 K, the height of the cloud ceiling to an
accuracy of 10 m, and the precipitation level to an accuracy of
1 mm. Specific heat capacity of the atmosphere in the pertain-
ing temperature range: cp = 1005 J/(kg · K). Air density for at
the stationM0 (i.e. for p0 and T0) is ρ0 = 1,189 Kg/m3. Specific
latent heat of vaporisation of the water within the volume of the
cloud: qV = 2500 kJ/kg; free fall acceleration g = 9,81 m/s2.
Adiabatic index for both wet and dry air γ = cp/cV = 1,4.

pr 53. In a science fiction novel, the following situation is
described. There is an emergency on a spaceship, and an astro-
naut got by an accident to a distance of L = 100 m from the
spaceship. He has a cup with solidified water (ice) and uses the
sublimation (evaporation) of ice to return to the spaceship. Es-
timate, how realistic is this method. You may assume that the
sublimation takes place at a constant temperature T = 272 K,
by which the pressure of saturated vapours is P = 550 Pa. Es-
timate the dimensions of the cup and the mass of the water by
yourself.

pr 54. [EstFin-2009] Lord Rayleigh had in 1891 a lecture
about taking photos of physical processes. Among others, he
showed a photo of a soap film, which is falling apart (see figure).
Instead of a flash, he used an electric spark (well, nowadays the
flashes are also based on electric sparks). Estimate, how pre-
cise must have been the timing, i.e. estimate the time for a
soap film to fall apart. Let the thickness of the soap film be
h = 1 µm, the ring diameter D = 10 cm and the surface tension
σ = 0.025N/m.
Hint: you may use a model, according
to which the already broken part of the
soap film gathers into a single front and
moves all together towards the still pre-
served part of the film.

pr 55. Consider two soap bubbles which have “stuck” to-
gether. Now three soap film parts can be distinguished: one
separates the interior of the first bubble from the outside air —
this has curvature radius R; second separates the interior of the
second bubble from the outside air — this has curvature radius
2R; third separates the interiors of the two bubbles. Find the
surface area of the third soap film part.

— page 27 —

Joonis 50: Küllastunud veeauru rõhu
sõltuvus temperatuurist. NB! Vertikaal-
teljestik on logaritmiliste jaotistega.

86 Mahlapurk Autor: Jaan Kalda, Piirkonnavoor 2003, G 9

Mahlapurki pastöriseeritakse t1 = 80 ◦C juures nii, et purgikaas lebab
vabalt purgi suu peal. Seejärel keeratakse kaas kõvasti kinni ning las-
takse purgil jahtuda toatemperatuurini t2 = 20 ◦C. Milline on purgi
kaane alune rõhk pärast jahtumist? Mahl lugeda füüsikaliste oma-
duste poolest identseks veega, küllastunud veeauru rõhu sõltuvus
temperatuurist on toodud joonisel 50. Õhrõhk P0 = 1,01 · 105 Pa.
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Pindpinevus

σ = F/l

σ = E/S

Pindpinevus on vedeliku pinna elastne omadus, mille tõttu püüab
vedelik kokku tõmbuda ehk minimeerida oma pindala. Konkreetses
vedelikus mõjuvat pindpinevusjõudu pinna pikkuseühiku kohta ni-
metatakse selle vedeliku pindpinevusteguriks σ. Alternatiivselt võib
pindpinevusteguri defineerida kui vedeliku pinna energia pindala-
ühiku kohta.

87 Pindpinevus Autor: Taavi Pungas, Lahtine 2011, V 2

Klaastoru raadiusega r1 asetatakse jämedama klaastoru sisse nii, et
nende teljed ühtivad. Seejärel pannakse mõlemad püsti vette. Leidke,
kui suur peaks olema jämedama toru sisemine raadius r2, et veetase
oleks mõlemas klaastorus sama.

Joonis 51: Seebikile purunemine.
Allikas: Lord Rayleigh, Nature 1891, 44,
249–254

88 Seebikile Autor: Mihkel Kree, Eesti-Soome 2009, Ül 7

Lord Rayleigh pidas 1891. aastal loengu füüsikaliste protsesside fo-
tografeerimisest, muuhulgas esitles ta ka fotot rõngale toetunud
purunevast seebikilest (vt joonis 51). Välklambi asemel kasutas
ta valgustamiseks lühiajalist elektrisädet (elektrisädemel põhine-
vad tegelikult ka tänapävased välklambid). Hinda, kui täpselt pidi
Lord Rayleigh selle sädeme tekkimise ajastama - teisisõnu, hin-
nake seebikile purunemisele kuluvat aega. Seebikile paksus olgu
h = 1µm, rõnga diameeter D = 10 cm ning seebivee pindpinevuste-
gur σ = 0,025 N/m.
Vihje: kasutage mudelit, mille kohaselt juba purunenud seebikile osa koon-
dub ühtseks frondiks ning hakkab ühtselt liikuma purunemata osa poole.

Soojuskiirgus

P = εSσT4

Kõik kehad kiirgavad absoluutsest nullist kõrgemal temperatuuril
elektromagnetlaineid. Keha kiirgusvõimsus pindalaühiku kohta on
võrdeline tema temperatuuri 4. astmega. Suurust ε nimetatakse keha
kiirgamisvõimeks ning see on alati 0 ja 1 vahel. Lisaks kehtib Kirchof-
fi seadus – keha kiirgamisvõime on võrdne tema neelamisvõimega,
see tähendab, et kehad, mis kiirgavad hästi, ka neelavad kiirgust
hästi. Teoreetilist keha, mille puhul ε = 1, nimetatakse absoluutselt
mustaks kehaks. Näiteks tähed, kaasa arvatud Päike, võib küllalt
heas lähenduses lugeda absoluutselt mustaks kehaks.

https://www.nature.com/articles/044249e0.pdf
https://www.nature.com/articles/044249e0.pdf


38 toim: kree, kuppart

89 Kasvuhooneefekt Autor: Kristian Kuppart, Lahtine 2017, V 9

Vaatleme järgnevat Maa atmosfääri lihtsustatud mudelit, kus Maad
ümbritsev atmosfäärikiht a) peegeldab kosmosesse tagasi µ = 30 %
pealelangevast päikesekiirgusest ning ülejäänu laseb läbi ilma kiir-
gust neelamata; b) neelab täielikult kogu maapinnalt tuleva infrapu-
nakiirguse. Päikeselt tulev kiiritustihedus on w0 = 1400 W

m2 . Leidke
maapinna keskmine temperatuur.
Vihje: kehtib Stefan-Boltzmanni seadus - musta keha poolt kiira-
tav võimsus pindalaühiku kohta avaldub kui w = σT4, kus σ =

5,67 · 10
−8 W/(m2 · K4). Eeldada, et maapind kiirgab ainult infrapu-

nakiirgust, ning et teda saab selle jaoks lugeda absoluutselt mustaks
kehaks. Samuti neelab maapind kogu temani jõudva päikesevalguse.

90 Smurf solaariumis Autor: Ants Remm, Lahtine 2011, V 4

Smurf veetis solaariumi lampide all ajavahemiku t = 10 min. Kui
suure soojushulga Q sai Smurf? Joonistel 52 on toodud Smurfile lan-
genud valguse spekter I (intensiivsus lainepikkuse kohta sõltuvalt
valguse lainepikkusest, ühikutes 109 W/m3) ning Smurfi neeldumis-
spekter ε (neelatud ja peale langenud valguse intensiivsuste suhte
sõltuvus valguse lainepikkusest). Smurfi efektiivne pindala, kuhu
langeb valgus on 0,1 m2.

Joonis 52: Vasakul: langenud valguse
spekter I. Paremal: neeldumiskoefitsien-
di ε sõltuvus lainepikkusest.

91 Must kuup Autor: Mihkel Pajusalu, Lahtine 2014, V 9

Olgu väga hea soojusjuhtivusega materjalist absoluutselt must kuup
paralleelses valgusvihus, mille intensiivsus (võimsus ristlõikepindala
kohta) on I. Milline on maksimaalne ja minimaalne stabiilne tem-
peratuur Tmax ja Tmin, mille kuup saavutab sõltuvalt selle asendist
kiirguse leviku suuna suhtes?
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92 Termos Autor: Valter Kiisk, Lõppvoor 2006 G 8

Veeldatud gaaside, näiteks vedela lämmastiku säilitamisel on olu-
line tähelepanu pöörata anuma soojusisolatsioonile. Sellisel juhul
moodustab soojuskiirgus soojusvahetusest olulise osa. Oletagem, et
anumal on kahekordsed seinad, mille kiirgusvõimsus pinnaühiku
kohta on εσT4. Vedela lämmastikuga kokkupuutes oleva siseseina
temperatuur on Ts = 77 K, toaõhuga kokkupuutes oleva välisseina
temperatuur aga Tv = 293 K. Anuma seinte kiirgamisvõime loeme
temperatuurist sõltumatuks ε = 0.1. Stefan-Boltzmanni konstant
σ = 5,67 · 10

−8 W/(m2 · K4).

(a) Leidke soojuskiirgusest tingitud soojusvoog läbi 1 cm2 suuruse
seinapinna. Märkus: Kehtib Kirchoffi seadus - keha neelamisvõi-
me, mis näitab kui suur osa aine pinnale langevast kiirgusest
neeldub, on alati võrdne tema kiirgamisvõimega ε.

(b) Soojusvoo vähendamiseks asetatakse sise- ja välisseina vahele
N õhukest ekraani, mille pind on kaetud samasuguse materja-
liga nagu anuma seinad. Mitu korda väheneb selle tulemusena
soojusvoog?

Radioaktiivsus

m = m0 (1/2)t/τ

m = m0e−λt

Radioaktiivseid ained iseloomustab poolestusaeg τ – ajavahemik,
mille jooksul radioaktiivse lagunemise tulemusena on alles pool
algsest ainekogusest. Matemaatiliselt radioaktiivse lagunemise seadu-
sena eksponentsiaalse kahanemisena.

93 Radoon Autor: Mihkel Kree, Lõppvoor 2016, G 5

Graptoliitargilliit (tuntud ka diktüoneemakilda nime all) on Põhja-
Eestis paljanduv setteline savikivim, mis sisaldab hulgaliselt harul-
dasi elemente, muuhulgas uraani. Üks tonn kivimit sisaldab 300 g
uraan-238 isotoopi. Uraani levinuima isotoobi, aatomassiga 238,
poolestusaeg τU = 4,5 miljardit aastat ning selle lagunemisahela
vaheetapiks on radioaktiivne element radoon, aatommassiga 222 ning
poolestusajaga τRn = 3,8 päeva. Radoon on gaas, mida peetakse
kopsuvähi tekitajaks, sest sissehingamisel satuvad organismi selle
radioaktiivsed laguproduktid. Seetõttu sätestavad vastavad norma-
tiivid, et hoonete ruumiõhus peab radooni aktiivsus olema väiksem
kui 200 Bq/m3, kus Henri Becquereli järgi nimetatud ühik Bq tähistab
üht tuuma lagunemist sekundis.
Matkaja tõi pahaaimamatult matkalt koju kaasa ühe graptoliitargillii-
di tükikese massiga m ning paigutas selle magamistuppa kapi peale.
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Arvestage lihtsustatult, et magamistoas ruumalaga V = 25 m3 õhuva-
hetust ei toimu ning et kogu tekkiv gaasiline radoon väljub kivimist.
Leidke kivimitükikese suurim ohutu mass m, nii et sellest tingitud
radooni aktiivsus jääks veel lubatud normidesse, kui kivimit hoida
pikka aega toas.
Märkus: aatommassiühik u = 1,7 · 10−27 kg.

Rasked pähklid

94 Lõke Autor: Lasse Franti, Eesti-Soome 2008, ül 7

Maha on tehtud lõke, kus põlevad niisked halud. Seitsme meetri
kõrgusel maapinnast on suitsu temperatuur t7 = 40 ◦C. Võite igno-
reerida suitsu soojusvahetust ümbritseva õhuga ning eeldada, et (a)
atmosfäärirõhk maapinnal p0 = 1000 hPa ei muutu ajas; (b) õhu tem-
peratuur t0 = 20 ◦C ei sõltu kõrgusest. Suitsu võib lugeda ideaalseks
gaasiks molaarmassiga µ = 29 g/mol (mis on võrdne ka õhu molaar-
massiga) ja molaarse erisoojusega konstantsel ruumalal cv = 2.5R.
Kui kõrgele kerkib suitsusammas?

metallplaat soe õhk
külm õhk

Joonis 53: Õhkjahutuse skeem.

95 Passiivne õhkjahutus Autor: Sami Kivistö, Eesti-Soome
2005 ül 7

Vaatleme maja ventileerimissüsteemi lihtsustatud mudelit, mis ka-
sutab passiivset soojusvahetit. Soojusvaheti koosneb metallplaadist
pikkusega x ja laiusega u ning paksusega d, mis jagab õhukanali
kaheks pooleks: ühes liigub sisse tulev õhk, teises — välja minev.
Mõlema kanali pakasus on h, õhuvoolu kiirus on v (vt. joonis 53).
Metalli soojusjuhtivus on σ (metallplaadi pindala- ühikut ajaühikus
läbiv soojusvoog juhul, kui temperatuur langeb ühe kraadi võrra ühe
paksusühiku kohta). Õhu erisoojus konstantsel rõhul on cp, õhu tihe-
dus on ρ (ignoreerida selle sõltuvust temperatuurist). Võite eeldada,
et õhk kanalis seguneb turbulentselt, nõnda et nii siseneva kui ka
väljuva õhu temperatuurid Ts ja Tv sõltuvad ainult x-koordinaadist
(x-telg on võetud voolu kiirusvektoriga paralleelseks), st Ts ≡ Ts(x) ja
Tv ≡ Tv(x). Eeldades, et sise-ja välistemperatuurid on vastavalt T0 ja
T1, leidke tuppa siseneva õhu temperatuur T2.
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Joonis 54: Soojusvahetusvõimsuse
sõltuvus traadi temperatuurist.

96 Elektrisoojendi Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2005, ül 7

Joonisel 54 on toodud elektrisoojendi küttetraadi soojusvahetusvõim-
suse P sõltuvus traadi temperatuurist T eeldusel, et toa temperatuur
on T0 = 20 ◦C). Küttetraadi töötemperatuur on T1 = 800 ◦C. Soo-
jendi lülitatakse välja; leida, millise ajavahemiku jooksul jõuab traat
jahtuda temperatuurini T1 = 100 ◦C. Traadi soojusmahtuvus on
C = 10 J/K.

97 Uraani lagunemine Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2012, ül 6

Looduslik uraan koosneb 99,3% U238-st ning selle ülesande juures
võime ignoreerida ülejäänud isotoopide olemasolu. U238 laguneb
juures oleva oleva tabeli kohaselt, kus iga isotoop laguneb pare-
mas naaberruudus toodud isotoobiks ja isotoobi lagunemisel va-
banev energia on näidatud alumises naaberruudus megaelektron-
voltides (MeV), 1 MeV = 1,6 · 10−13 J; viimases reas on vastava-
te sekundites väljendatud poolestusaegade kümnendlogaritmid,
log10 τ1

2
(nii et 17,15 isotoop juures tähendab, et poolestusaeg on

1017,15 s ≈ 1,41 · 1017 s. Te võite samuti kasutada Avogadro arvu
arvväärtust NA = 6,02 · 1023 mol−1 ning järgmisi uraani iseloomusta-
vaid füüsikalisi konstante: sulamistemperatuur T0 = 1408 k, tihedus
ρ = 1,89 · 104 kg/m3, soojusjuhtivustegur κ = 27,5 W/ (m · K), mo-
laarmass µ = 0,238 kg/mol. Võib eeldada, et radoon, mis tekib ühes
tuumalagunemiste ahela vaheetapis, ei pääse välja ümbritsevast uraa-
nist. Märkus: soojusjuhtivustegur on võr-detegur soojusvootiheduse
W/m2 ja dT/dx (temperatuuri ruummuutimiskiirus) vahel.
1) Eeldades, et U234 ainsaks looduslikuks allikaks on U238 lagune-
misahel, tehke kindlaks U234 protsentuaalne sisaldus looduslikus
uraanimaagis.
2) Milline on loodusliku uraani tuumalagunemisest põhjustatud
soojusvõimsuse vabanemise ruumtihedus w (vattides kuupmeetri
kohta)?
3) Kui uraanist tehtud kera raadius on piisavalt suur, siis see hakkab
sulama. Milline on selliseks sulamiseks vajalik vähim raadius R0, kui
ümbritseva keskkonna temperatuur Ta = 300 K?

U238 Th234 Pa234 U234 Th230 Ra226 Rn222 Po218 Pb214 Bi214 Po214 Pb210 Bi210 Po210 Pb206

4,27 0,27 2,27 4,86 4,77 4,87 5,59 6,12 1,02 3,27 7,88 0,06 1,43 5,41 −
17,15 6,32 4,38 12,89 12,38 10,70 5,52 2,27 3,21 3,08 -3,78 8,85 5,64 7,08 stabiilne
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Joonis 55: Veepump.

98 Veepump Autor: Sami Kivistö, Eesti-Soome 2005 ül 4

Vaadelgem järgmise konstruktsiooniga veepumpa. Kaaneta veeanu-
mast (reservuaarist) viib vertikaalne avatud otstega vett täis toru
ristlõikepindalaga S1 pöörlevasse silindrilisse anumasse, mis on sa-
muti vett täis, mille raadius on r ja mille välispinnal (perimeetril) on
rida auke summaarse ristlõikepindalaga S2, mis avanevad pumba
töörežiimis. Pöörleva anuma kõrgus alumise reservuaari vabast vee-
pinnast on h, anum ise on madal. Elektrimootor pöörab ülemist anu-
mat nurkkiirusega ω. Vee tihedus on ρ, välisrõhk p0 ja küllastunud
auru rõhk pk. Vedeliku voolamine lugeda laminaarseks (st veekeeriste
energia on tühine) ja hõõre väikeseks. Ülemises anumas on radiaal-
sed metallplaadid, mis sunnivad vett pöörlema koos silindriga.
1) Arvutage rõhk p2 pöörleva silindri välispinna juures, kui kõik
augud on suletud
2) Olgu edaspidi kõik augud avatud. Leidke aukudest välja voolavate
veejugade kiirus v2 maa suhtes.
3) Kui ülemine silinder panna liiga kiiresti pöörlema, siis pumba
efektiivsus langeb, sest toimub kaviteerumine: vesi hakkab pumba
teatud piirkonnas “keema”. Milline on maksimaalne kaviteerumisva-
ba pöörlemiskiirus vmax?
4) Kui elektrimootori võimsus on P , siis milline on pumba tootlik-
kuse (pumbatud vee ruumala ajaühiku kohta) teoreetiline ülempiir
µmax?

99 Termodünaamiline tsükkel Autor: Lasse Franti, Eesti-
Soome 2012 ül 2

Arvutage sellise soojusmasina kasutegur, mille töötsükkel koosneb
teatud koguse ideaalse gaasi kahest isotermist temperatuuridel T1 ja
T2 ning kahest isohoorist. (Isohoor on konstantsel ruumalal toimuv
protsess.) Masin on ehitatud selliselt, et jahutavas isohoorses prot-
sessis eralduvat soojust kasutatakse soojendava isohoorse protsessi
jaoks.
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Joonis 56: Küllastunud veeauru tihedus
sõltuvalt temperatuurist.

100 Kuivatamine Autor: Jaan Kalda, Eesti-Soome 2006, ül 1

Laialtlevinud arvamuse kohaselt on kasulik pesu kuivatamise ajal
akent lahti hoida isegi siis, kui väljas on suhteline õhuniiskus 100%,
sest tuppa tulnud välisõhu temperatuur tõuseb ning suhteline niiskus
langeb. Vaatleme, kas see arutluskäik kehtib ka siis, kui toas on küte
välja lülitatud. Oletagem, et toas segunevad V1 = 20 m3 toaõhku
temperatuuril t1 = 25 ◦C ja V2 = 10 m3 välisõhku temperatuuril
t2 = 1 ◦C. Õhu erisoojus konstantsel rõhul cp = 1005 J((kg · K) lugeda
vaadeldavas temperatuurivahemikus konstatseks, soojusvahetus
väliskeskkonnaga lugeda tühiseks. Esialgu ignoreerida võimalust,
et osa veeaurust võiks kondenseeruda. Lugeda, et kõik alljärgnevad
protsessid toimuvad normaalse õhurõhu p0 = 101 kPa juures.

1) Tõestage, et õhu segunemisel summaarne ruum- ala ei muutu, st
et külma ja sooja õhu segu ruumala V = V1 + V2.

2) Milline on segunenud õhu temperatuur T?

3) Joonisel 56 on toodud küllastunud veeauru tiheduse sõltuvus
temperatuurist. Enne segunemist oli nii toa- kui välisõhu suhteline
niiskus 100%. Milline on segunenud õhu suhteline niiskus r (kui see
peaks suurenema, siis oletagem, et alguses moodustub üleküllastu-
nud aur, st r > 100%)?
4) Kui saite tulemuseks r > 100%, siis üleküllastunud aur laguneb
kiiresti ning tekib udu. Milline on sellisel juhul uduks kondensee-
ruva vee mass m? Õhu tiheduseks võite võtta ρ0 = 1,2 kg/m3, vee
aurustumissoojus L = 2300 kJ/kg.



Elektri osa vastused

1 t = mgh/P = 1000 s

2 s = 44 km

3 P = ηSρv3

2 ≈ 372 kW

4 R1 = 12 Ω, R2 = 4 Ω

5 Imax = 1,5 A

6 U = 1
5E = 1,8 V

7 UJ = 3,6 V, IJ = 1,2 AUM = 0 V, IM = 3 A

8 Ua = 6 V, Ul = 3 V

9 R = U2
I2

+ U1
I1
− U2

I1

10 U1 = 38,5 V

11 a) I = E
R1

b) I = E
R1+R2

12 a) I = 0 A, b) I = 0 A, c) I = 0 A

13 R = 2 mΩ

14 neljaks tükiks

15 t = NA
eSlρ
MI = 1352 s

16 Väheneb γ = k
(1+k)2 korda

17 r ≈ 1,5 Ω

18 T = T0 +
I2R0

κ−αI2R0

19 I
√

τρ0/cd)[(1/(TS − T0) + (α/2)]

20 P2 = P1

(
U2
U1

)2
≈ 117 W

21 PL = E2rL
(rL+rJ)2 = 4,8 W

22 64 senti

23 Nimivõimsus n2 korda suurem, nimipinge
√

n
korda suurem

24 I = 0,5 A

25 UΣ = 87 V

26 U = 0,5 V

27 R/r = 9
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28 I = 1 A, V = 5 V

29 a) U = 1 V, I = 0 mA b) U = 21 V, I = 2 mA

30 RAB = 1 Ω

31 P1 = P4 = 0 W, P2 = P3 = 0,08 W

32 I = 4 A

33 RAB = R/2

34 Kõikide ampermeetrite näit I = 0,75 A

35 muutub 9/16 korda

36 P1 = 0,75 mW, P2 = P3 = 0 mW

37 Kondensaatoril. EL = 0,45 mJ, EC = 0,64 mJ

38 R ≈ 8 kΩ, N ≈ 3,2 kW, C = 50µF

39 R = 0,015 Ω, N = 1,88 kW

40 a) P = 4P0 b) M0 = P0/ω0, M1 = 2P0/ω0

41 a) Ia = 17,54 mA b) I1 = 17,2 mA, I2 = 0,34 mA

42 a) P = 2 mW b) U0 = 21 V c) C ≥ 200µF, d)
P1 = 200 mW

43 a) Võnguvad harmooniliselt, kui q0 6= 0 c)
q = (−CVd; CVd) d) ∆q = −4CVd, t = Nπ

√
LC

44 a) UC = U/
√

1 + (2π f RC)2, ϕ =

− arctan (2π f RC) b) Rt It < Ub − Ud

c) t0 = [arcsin(Ub/Uc)− ϕ] /2π f d)(
1− 2 f t0 +

sin(4π f t0
2π

)−1
korda

45 a) 〈I〉 = I0 cos
(

πV2
V1+V2

)
b) ∆I = 2πV1V2

ωL(V1+V2)

46 a) I ≈ 4,5 mA b) Uout0 = 60 mV c) U = 1,7 mV

47 b) I = τc
4L

U2
i

U0−Ui
c) U0 = Ui

2

(
1 +

√
1 + τcR

L

)

48 a) τL = LI0/E c) Vmax = RI0 d) P = V0E
R e)

Vk =
√
E I0R

2 f) U0 = I0L
2C

√
I0

2RE



Termodünaamika vastused

49 h ≈ 1000 mm

50 d ≈ 4,2 cm

51 v = 0,15 m/s

52 m0 = 1,1 kg, µ = 30 g/s

53 M/m = 16

54 a) t1 = 37,8 s, b) t2 = 267,8 s

55 Tt = −22 ◦C

56 kkuiv/ktoores = 1.9

57 k = 3,7 L
100 km

58 ∆h/∆t = 0,26 mm/h

59 mj = 74 g

60 mj = 28 g

61 V1min ≈ 2,2 L

62 Võib vähendada 43 %

63 λ ≈ 24 kJ/kg

64 T3 = T1 + T2 − T0

65 t = 22 ◦C

66 ∆M = pV0
gR

(
1
T0
− 1

T1

)
(µ0 − µH2)

67 v = γNtRT
LpµS

68 ρ′ ≈ 975 kg/m3

69 Tk = 91 ◦C

70 p2 ≈ 0,16 p0

71 F = 2500 N

72 T ≈ 20,5 K

73 T ≈ 12,2 ◦C

74 Nihkub d = 1,5 cm ülespoole

75 t ≈ 18 ◦C

76 u ≈ 4,8 km/s
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77 F = 7Sp1T0/T1

78 v ≈ 6,7 m/s

79 η = 1
9

80 b) η ≈ 0,60

81 η ≈ 8,2 %

82 Pj = 22,6 kW

83 P ≈ 45 W

84 1) T = 60 ◦C 2) η = 91 % 3) P ≈ 1300 W

85 ρ2/ρ1 ≈ 0,987

86 p ≈ 45 kPa

87 r1 = 2r2

88 t ≈ 1/ 100 s

89 T ≈ 303 K

90 Q ≈ 12 kJ

91 Tmin = 4
√

I
6σ , Tmax =

4
√√

3I
6σ

92 a) j = 2,2 mW b) kahaneb N + 1 korda

93 m = 1,4 kg

94 h ≈ 2040 m

95 T2 =
xσT0+ρhcpvdT1

xσ+ρhcpvd

96 t = 120 s

97 1) s = 5,53 · 10−3 % 2) w ≈ 2,0 W/m3 3) R0 ≈ 305 m

98 1) p2 = p0 − ρgh + 1
2 ω2r2 2) v2 =

√
2(ω2r2 − gh) 3)

ωm = r−1

√
2gh +

(
p0−pk

ρ − gh
) (

S1
S2

)2

4) µmax = P/2gh

99 η = (T1 − T2) /T1

100 2) T ≈ 16,5 ◦C 3) r ≈ 122 % 4) m = 7,5 g



48 toim: kree, kuppart

Märkmed
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Märkmed



50 toim: kree, kuppart

Märkmed
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Märkmed



52 toim: kree, kuppart

Märkmed
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Märkmed



54 toim: kree, kuppart

Märkmed



elekter ja termodünaamika 55

Märkmed



56 toim: kree, kuppart

Märkmed
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Märkmed
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