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Kaldpinnalt alla veerev kuulike omandab kaldpinna lõpus teatud kiiruse, mille suurus sõltub 
sellest, kui kõrgelt kuulike liikuma lasta. Mida kõrgemalt kuulike liikuma lasta, seda suurema 
kiiruse ta omandab. 

Paigutame  kaldpinna  lauale,  mõni 
sentimeeter  laua  äärest  eemale  ja 
laseme kuuli  mööda kaldpinda  alla 
veerema (Joonis 1). Kuulike veereb 
mööda  kaldpinda,  siis  veidi 
horisontaalsuunas  piki  lauda  ja 
kukub põrandale. Katsest nähtub, et 
erinevalt  kõrguselt  lastud  kuulike 
kukub erinevale kaugusele lauast.

Joonis 1. Kuul veereb alla laual olevast kaldpinnast.

Küsimus: Kas kuuli lennuaeg sõltub sellest kui kaugele maandub kuul lauast?

Kirjuta oma arvamus

Katse 1. Määrake kuuli kukkumise aeg.

Vahendid: kaldrenn, kuul, Vernier` andmekoguja koos aja mõõtmise väravatega, liivakihiga 
papp põrandale, mõõdulint või mõõtejoonlaud, teip, liiv. 

Töö käik: Kinnitage laua servale kaks aja mõõtmise väravat (Joonisel 1 punktid 1 ja 2.). Üks 
väravatest peaks olema laua serval, teine 5 – 10 cm eespool. Renn asetage vahetult värava ette. 
Mõõtke valmis ja märkige ära kolm kohta, millelt kuul veerema lasta (soovitavalt 5 cm, 10 cm 
ja 15 cm kõrgusel laua pinnast). Laualt kukkuva kuuli kauguse määramiseks asetage põrandale 
papitükk, millele puistake liiva. 

Tehke iga kõrguse korral kolm katset, millest mõõtke kuuli põrandale jõudmise kaugus lauast 
ja kuuli kiirus laualt lahkumise hetkel. Kirjutage need andmed tabelisse. 

Kuna  kuul  liigub  enne  laualt  lahkumist  horisontaalselt,  siis  jätkab  kuul  ka  pärast  lauast 
eemaldumist  horisontaalset  liikumist  kiirusega,  mis  kuulil  oli  laua  serval  (mõõtis 
andmekoguja).  Samal  ajal  langeb kuul  põranda poole.  Need kaks  liikumist  on teineteisest 
sõltumatud.  Kuul liigub edasi  nii  kaua,  kuni  kukkudes põrandani  jõuab. Kasutades  kiiruse 
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, saame kuuli kukkumise aja avaldada kukkumise kaugusest lauast  s ja laualt 
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Tabel. Kuuli langemine laualt.
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Järeldus:

Tänan!
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