
Fysiikan valintakoe 9.6.2015 

1. Liuksen sisarukset Pete, Sipe ja Tope testaavat mekaniikan lakeja leikkipuiston karusellissa. 

Ensiksi Pete ja Tope astuvat karuselliin etäisyydelle 1,5 m pyörimisakselista. Sipe antaa 

alkuvauhdin. Oletetaan, että karuselli pyörii täysin kitkattomasti ja että karusellin massa on 

mitättömän pieni. Peten ja Topen massat ovat samat, 70 kg, ja laskuissa voit pitää heitä 

pistemäisinä kappaleina. 

(a) Sipe mittaa, että yhden kierroksen pyörähtämiseen kulunut aika on 4,1 s. Millä 

nopeudella Pete ja Tope liikkuvat ympyräradallaan? (2p) 

(b) Kuinka suurella voimalla Peten pitää kiskoa itseään pyörimisakselin suuntaan, jotta hän 

pysyisi paikallaan karusellissa? (2p) 

(c) Jos Tope siirtyy lähemmäksi karusellin pyörimisakselia, etäisyydelle 0,5 m akselista, ja 

Pete pysyy paikallaan, niin mikä on yhden kierroksen pyörähtämiseen kuluva aika tämän 

jälkeen? (3p) 

(d) Mikä on Peten uusi ratanopeus? (1p) 

(e) Kuinka moninkertaisella voimalla Peten pitää kiskoa itseään pyörimisakselin suuntaan 

(b)-kohdan tilanteeseen verrattuna, jotta hän pysyisi paikallaan karusellissa? (2p) 

Vinkkejä: Tasaisessa pyörimisliikkeessä normaalikiihtyvyys on an = v2/r, missä v on 

ratanopeus ja r on säde. Pistemäisen kappaleen hitausmomentti on J = mr2, missä m on 

massa. Pyörimismäärä on L = J, missä  on kulmanopeus. 

2. Heität saunassa 0,5 l vettä kuumalle kiukaalle. 

(a) Kuinka paljon energiaa kuluu, kun kiukaan kivet lämmittävät veden lämpötilasta 30C 

lämpötilaan 100C? (2p) 

(b) Kuinka paljon energiaa kuluu, kun tämä lämpötilaltaan 100C oleva vesi muuttuu 

höyryksi? (2p) 

(c) Kuinka monta prosenttia veden lämpiämiseen ja höyrystymiseen kuluneesta 

kokonaisenergiasta kului (i) lämpiämiseen ja (ii) höyrystymiseen? (2p) 

(d) (i) Kuinka suuren tilavuuden vesihöyry valtaa 1 atm:n paineessa saunan lämpötilassa 

80C? (ii) Kuinka moninkertainen tämä tilavuus on verrattuna alkuperäiseen, 

nesteolomuodon tilavuuteen? (4p) 

Vinkkejä: Veden ominaislämpökapasiteetti on 4,19103 J/kgK, ominaishöyrystymislämpö 

on 2,26106 J/kgK, tiheys on 1,00  103 kg/m3 ja moolimassa on 18,02 g/mol. Moolinen 

kaasuvakio R = 8,314 J / molK. 1 atm = 101 325 Pa. 

3. Istut pitkän suoran varrella seuraamassa Formula 1 –kilpailua. Kimi Räikkönen lähestyy 

sinua kaasu pohjassa vakionopeudella, jolloin absoluuttisella sävelkorvallasi kuulet Ferrarin 

moottorin huutavan taajuudella 1080 Hz. Kimin ohitettua sinut kuulemasi taajuus on 636 

Hz. Äänen nopeus ilmassa on 344 m/s.  

(a) Hahmottele kuva ääniaaltojen aaltorintamista liikkuvan auton edessä ja takana tietyllä 

hetkellä. Piirrä kuvaan myös auton nopeusvektori. (2p) 

(b) Mikä on Kimin nopeus? Ilmoita tulos sekä yksiköissä m/s että km/h. (6p)  

(c) Millä taajuudella moottori tuottaa ääntä? (2p) 

Vinkki: 𝑓 = 𝑓0
𝑣±𝑣ℎ

𝑣±𝑣𝑙
, missä v on äänen nopeus, f0 on äänilähteen tuottaman äänen taajuus, vh 

on havaitsijan nopeus ja vl on äänilähteen nopeus.  



4. Vastaa lyhyesti (yhdellä virkkeellä) seuraaviin kysymyksiin. 

(a) Mistä hiukkasista (nukleoneista) atomiydin koostuu? (2p) 

(b) Miten saman alkuaineen eri isotoopit eroavat toisistaan? (2p) 

(c) Mitä säteilyä syntyy atomiytimen viritystilan purkautuessa? (2p) 

(d) Mistä auringon säteilemä energia on peräisin? (2p) 

(e) Mikä on aurinkokuntaa koossa pitävä vuorovaikutus? (2p) 

 

5. Lamppu kytketään säätövastuksen välityksellä 12 V:n akkuun oheisen 

kytkentäkaavion mukaisesti. Säätövastuksen kokonaisresistanssi R on 

32 . Kun säätövastuksen liukukytkin on asetettu siten, että R1 on 28  

(kuva), lampun napojen välinen jännite on 4,5 V. Akun sisäinen 

resistanssi on hyvin pieni.  

(a) Kuinka suuri resistanssi R2 on? (1p) 

(b) Kuinka suuri virta kulkee lampun läpi? (6p) 

(c) Kuinka monta prosenttia akusta otetusta tehosta kuluu lampussa? (3p) 

 

6. Kun pariston navat on kytketty kahteen johtavaan, samansuuntaiseen ja toisiaan lähellä 

olevaan levyyn, levyihin syntyneistä varauksista johtuen levyjen väliin muodostuu lähes 

vakiosuuruinen sähkökenttä �̅�.  

(a) Mikä on sähkökentän voimakkuus, jos levyjen etäisyys on 1,0 cm, ja ne on kytketty 100 

V paristoon alla olevan kuvan esittämällä tavalla? (2p) 

(b) Jos elektroni (varaus –e = –1,6010-19 C, massa m = 9,1110-31 kg) vapautuu ylemmältä 

levyltä (alkunopeus 0), mikä on sen kiihtyvyys? (2p) 

(c) Kuinka pitkän ajan kuluttua elektroni saapuu alemmalle levylle? (2p) 

(d) Mikä on elektronin loppunopeus? (2p) 

(e) Mikä on elektronin kineettinen energia, kun se saapuu alemmalle tasolle? (2p) 

 


