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1. tehtävä:

Oheisessa kuvassa on esitetty koejärjestely jossa kaksi mas-
saa, m1 = 1,0 kg ja m2 = 2,0 kg, roikkuvat venymättömästä
köydestä, jonka massan voi jättää huomiotta. Köyden ylä-
päähän vaikuttaa ylöspäin voima F . Oletetaan että maan
vetovoiman kiihtyvyys on g = 10m/s2.

a) Mikä on voiman F suuruus kun massat pysyvät levos-
sa? [3p]

b) Mikä on voiman F suuruus kun massat liikkuvat ylös-

päin kiihtyvyydellä a = 2,0m/s
2
? [3p]

c) Mikä on massojen m1 ja m2 välisen köydenpätkän jän-
nitys T b)-kohdan tapauksessa? [4p]
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2. tehtävä:
Tuulipuiston kaikki tuulimyllyt on varustettu kak-
silapaisella roottorilla, jonka akselin korkeus maas-
ta on 20m (ks. oheinen kuva). Kummankin lavan
pituus on 12m. Lapa pyörähtää täyden kierroksen
ajassa 1,2 s. Kun lapa on pystysuorassa suunnassa,
lavan kärjestä irtoaa pieni pala vaakasuuntaan. Pa-
lanen lentää ilmassa ja putoaa pisteeseen P vaaka-
suoran tasaisen maan kamaralle. Jätetään seuraavis-
sa tarkasteluissa ilmanvastus huomiotta ja oletetaan
että maan vetovoiman kiihtyvyys on g = 10m/s

2
.

a) Mikä on palasen lähtönopeus sen irrotessa la-
vasta? [3p]

b) Mikä on pisteen P vaakasuora etäisyys roottorin
akselin kohdalta? [4p]

c) Mikä on palasen iskeytymiskulma (nopeusvek-
torin ja pystysuoran välinen kulma) pisteessä
P? [3p]
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3. tehtävä:

Erään alkoholin sulamispiste on −10
◦C. Alkoholin ominaissulamislämmön ja ominaislämpökapasi-

teetin selvittämiseksi tehdään kaksi koetta lämpöeristetyssä astiassa, jonka lämpövuo ympäristöön
on mitättömän pieni. Ensimmäisessä kokeessa massaltaan 200 g oleva pala sulamispisteen lämpötilas-
sa olevaa kiinteää alkoholia upotetaan lämpötilassa 20

◦C olevaan veteen, jota on 300 g. Lämpötasa-
painon saavutettuaan alkoholi-vesiseoksen lämpötila on 5

◦C. Toisessa kokeessa toinen samanlainen
alkoholinpala upotetaan niinikään lämpötilassa 20

◦C olevaan veteen, jota nyt on 500 g. Lämpötasa-
painon saavutettuaan alkoholi-vesiseoksen lämpötila on 10

◦C. Veden ominaislämpökapasiteetti on
cv = 4190 J/kg · K.

a) Kerro mitä käsitteet ominaissulamislämpö ja ominaislämpökapasiteetti tarkoittavat. [2p]

b) Kuinka paljon lämpöä vapautuu, kun 300 g vettä jäähtyy lämpötilasta 20
◦C lämpötilaan 5

◦C?
[3p]

c) Mikä on tutkittavan alkoholin ominaissulamislämpö ja ominaislämpökapasiteetti? [5p]

4. tehtävä:

Umpinainen metallipallo, jonka massa on 3,4 kg ja tiheys 4600 kg/m
3
, roikkuu paikallaan ilmassa

köyden varassa. Tämän jälkeen pallo lasketaan veteen siten että se uppoaa kokonaan. Veden tiheys
on 1000 kg/m3 ja maan vetovoiman kiihtyvyys on g = 9.81m/s2. Mikä on köyden jännitys

a) pallon roikkuessa paikallaan ilmassa, [5p]

b) upottamisen jälkeen? [5p]
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5. tehtävä:
Laivan kannelle on asennettu laserkanuuna
josta lähtevällä lasersäteellä voidaan kommu-
nikoida järven pohjassa 76m:n syvyydessä
makaavan, järven pohjaa tutkivan pienoissu-
kellusveneen kanssa. Laserkanuunan suu on
12m korkeudella vedenpinnasta ja siitä lähte-
vä lasersäde kohtaa veden pinnan 20m:n etäi-
syydellä laivan kyljestä (ks. oheinen kuva). Il-
man taitekerroin on 1,00 ja veden 1,33.

a) Kirjoita valon taittumislaki eli Snellin la-
ki ja nimeä siinä esiintyvät suureet. [3p]

b) Mikä on lasersäteen tulokulma pystysuo-
raan nähden sen saapuessa veden pin-
taan? [3p]

c) Kuinka kaukana laivan laidasta pienois-
sukellusveneen valovastaanotin on? [4p]
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6. tehtävä:

Radioaktiivisia ytimiä sisältävän näytteen hajoamista seurattiin 12 h ajan mittaamalla jäljellä olevien
hajoamattomien ydinten määrät kullakin ajan hetkellä. Mittaus suoritettiin aluksi tunnin, sitten
kahden tunnin välein. Mittaustulokset on esitelty alla olevassa taulukossa:

Mittaushetki t (h) 1 2 3 4 6 8 10 12
Jäljellä olevia ytimiä (kpl) 3100 2450 1910 1480 910 545 330 205

a) Kirjoita radioaktiivisten ydinten hajoamista kuvaava eksponentiaalinen laki ja määrittele siinä
esiintyvät suureet. [2p]

b) Määrittele mitä tarkoittaa radioaktiivisen hajoamisen puoliintumisaika. [2p]

c) Kirjoita radioaktiivisen hajoamisen laki puoliintumisajan avulla. [3p]

d) Piirrä tehtävässä annetut taulukkoarvot koordinaatistoon, jossa x-akselina on aika ja y-akselina
on jäljellä olevien ydinten lukumäärän luonnollinen logaritmi. Määritä saadusta kuvaajasta
näytteen puoliintumisaika ja ydinten lukumäärä ajanhetkellä t = 0. [3p]
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