
Fysiikan valintakoe 6.6.2017 

1. Pallo heitetään 21 m/s nopeudella 30 kulmassa 

vaakatasoon nähden talon katolta korkeudesta 16 m (ks. 

oheinen kuva). Oletetaan, että putoamiskiihtyvyys g = 9.8 

m/s2. Laske 

(a) pallon nopeuden vaaka- ja pystysuuntaiset komponentit 

alussa, (2p) 

(b) pallon lentoaika, (3p) 

(c) mille etäisyydelle R vaakatasossa pallo tippuu ja (2p) 

(d) mikä on pallon lentoradan maksimikorkeus. (3p) 

 

2. Meille on annettu 100 g tuntematonta ainetta. 

Sen lämmittäminen vakioteholla P = 100 J/s 

lämpötilasta 0 C lämpötilaan 180 C kestää 120 

s oheisen kaaviokuvan mukaisesti. Päättele/laske 

kaaviokuvasta vastaukset seuraaviin 

kysymyksiin. 

(a) Mitkä ovat aineen sulamis- ja 

kiehumispisteiden lämpötilat? (2p) 

(b) Kuinka kauan kestää aineen sulaminen ja 

höyrystyminen? (2p) 

(c) Mikä on aineen ominaissulamislämpö ja 

ominaishöyrystymislämpö? (3p) 

(d) Mikä on aineen nestemäisen olomuodon ominaislämpökapasiteetti? (3p) 

 

3. Astian kylkeen on oheisen kuvan mukaisesti liitetty 

pystysuora putki, jonka sisäsäde on 13,0 mm. 

Astiassa on tuntematonta nestettä, jonka pinta astiassa 

ulottuu korkeudelle A ja pystyputkessa korkeudelle 

B, pisteen A ollessa 5,0 cm korkeammalla kuin piste 

B. Pystyputkessa on nesteen pinnan päällä (pisteiden 

B ja C välissä) on 20,0 cm korkea öljypatsas, jossa 

öljyn tiheys on 730 kg/m3. Oleta että maan 

vetovoiman kiihtyvyys on g = 9.81 m/s2. 

(a) Mikä on öljypatsaan massa? (3p) 

(b) Mikä on nestepaine (ilmanpaineen voi jättää huomiotta) pisteessä B? (3p) 

(c) Mikä on tuntemattoman nesteen tiheys? (4p) 

 

  



4. Oheisen kuvan koejärjestelyssä lamppu on 

kytketty ideaaliseen virtapiiriin, jonka kytkin K 

on aluksi auki. Oletetaan että piirin johtojen ja 

jännitelähteen sisäinen resistanssi ovat 

mitättömät. Kun kytkin suljetaan niin mikä tai 

mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein tai 

väärin (vastaa KYLLÄ tai EI kuhunkin 

kohtaan)? Perustele vastauksesi huolella! 

(a) Lampun kirkkaus kasvaa. (2p) 

(b) Lampun kirkkaus pienenee. (2p) 

(c) Lampun kirkkaus ei muutu. (2p) 

(d) Jännite vastuksen R2 päiden välillä pienenee. (2p) 

(e) Jännite vastuksen R2 päiden välillä ei muutu. (2p) 

 

5. Reippaat fysiikan opiskelijat olivat saaneet käsiinsä ohuita kuperia linssejä, ja he päättivät 

selvittää, mitkä ovat niiden polttovälit. Kokeita varten heillä oli varjostin, jolle kuva 

muodostuu, sekä esine, jonka korkeus on 9,70 mm. 

(a) Kirjoita linssin kuvausyhtälö ja siinä esiintyvien suureiden merkitykset. (3p) 

(b) Ensimmäisessä kokeessa esine asetettiin linssin 1 vasemmalle puolelle, 35,0 cm:n 

päähän linssistä. Linssi 1 muodostaa terävän kuvan esineestä 59,0 cm:n päässä linssistä 

oikealla olevalle varjostimelle. Mikä on linssin 1 polttoväli? (3p) 

(c) Toisessa kokeessa esine aseteltiin linssiin 2 nähden samoin kuin ensimmäisessä 

kokeessa, jolloin linssin 2 esineestä muodostama tarkka kuva varjostimella on 13,5 mm 

korkea. Mikä on linssin 2 polttoväli? (4p) 

 

6. Monoenergeettinen gammasäteily (ohut suihku) vaimenee väliaineessa kaavan I(x) = I0e
−µx 

mukaisesti, missä µ on matkavaimennuskerroin. Havaitaan, että eräs gammasäteily 

vaimenee 8,7% kuljettuaan 1.0 mm paksun lyijylevyn läpi. 

(a) Kuinka paljon säteily vaimenisi, jos levyjä olisi kolme? (2p) 

(b) Laske matkavaimennuskerroin. (2p) 

(c) Laske tarvittava lyijylevyn paksuus, jolla säteilyn intensiteetti puolittuisi. (2p) 

(d) Yksi mahdollisista gammasäteilyn vuorovaikutuksista väliaineessa on niin kutsuttu 

parinmuodostus. Tämä on mahdollista, jos gamma-kvantin energia on yli 1,02 MeV. Selitä 

mitä parinmuodostuksessa tapahtuu ja mistä edellä mainittu kynnysenergia johtuu. (4p) 


