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1. a) Kaksi palloa, massat m1 ja m2 = 2m1, pudotetaan korkean rakennuksen katolta. Kummanko
pallon liike-energia on suurempi ja kuinka paljon niiden iskeytyessä rakennuksen juurella olevaan
asfalttiin? [3p]

b) a)-kohdan pallot laukaistaan suoraan ylöspäin samalla alkunopeudella asfaltin pinnalta. Kum-
manko pallon potentiaalienergia on suurempi ja kuinka paljon pallojen saavuttaessa maksimi-
korkeutensa? Kumpi palloista nousee korkeammalle ja kuinka paljon? [4p]

c) Kaksi saman massaista palloa laukaistaan suoraan ylöspäin asfaltin pinnasta, ensimmäinen al-
kunopeudella v1 ja toinen alkunopeudella v2 = 2v1. Kumpi palloista nousee korkeammalle ja
kuinka paljon? [3p]
Huom: kaikissa tapauksissa voit jättää ilmanvastuksen huomiotta.

2. Vaakatasossa oleva paksuhko ympyränmuotoinen kiekko, jonka säde on 0,80m ja hitausmomentti kes-
kipisteensä läpi kulkevan pystysuoran akselin suhteen 2,0 kgm2 pyörii kulmanopeudella 1,5 rad/s pys-
tyakselinsa ympäri. Oletetaan että pyöriminen tapahtuu vapaasti ja ilman kitkaa. Pieni 0,20 kg mas-
sainen muovailuvahapallo heitetään kiekon reunaan siten että pallon nopeuden suuruus on 3,0m/s
ja vastaava nopeusvektori on vaakatasossa ja sen suunta on kiekon akselin läpi. Pallo tarttuu kiinni
kiekon reunaan ja alkaa pyöriä sen mukana.

a) Mikä on pallon liike-energia juuri ennen pallon törmäystä? [3p]

b) Mikä on kiekon liike-energia juuri ennen pallon törmäystä? [3p]

c) Mikä on systeemin kulmanopeus pallon törmättyä ja jäätyä kiinni kiekkoon? [4p]

3. Ulkopuolelta eristetyn, 280 g:n massaisen metalliastian sisällä on 140 g vettä. Metalliastian ja veden
yhteinen lämpötila on 22

◦C. Sulamispisteessään oleva 22 g:n massainen jääkuutio pudotetaan veteen
ja syntyneen metalliastia-vesisysteemin lämpötila päätyy arvoon 15

◦C. Ajatellaan että systeemi on
täysin eristetty eikä lämmönvaihtoa ympäristön kanssa tapahdu. Veden ominaislämpökapasiteetti on
cv = 4,19 kJ/kg · K ja sen ominaissulamislämpö on sv = 334 kJ/kg.

a) Määrittele aineen ominaissulamislämpö s ja ominaislämpökapasiteetti c. [2p]

b) Kuinka paljon lämpöä tarvitaan jääpalan sulamiseen ja sitä vastaavan vesimäärän lämmittämi-
seen lämpötilaan 15

◦C? [3p]

c) Mikä on astian metallin ominaislämpökapasiteetti? [5p]

4. Sähkävarauksen liikettä magneettikentässä tutkittiin kolmella kokeella. Ensimmäisessä kokeessa hiuk-
kanen, jonka massa on m ja sähkövaraus q kiihdytetään levosta jännitteellä U jonka jälkeen varaus
saapuu magneettikenttään, jonka magneettivuon tiheys on B ja joka on kohtisuorassa varauksen lii-
kerataa vastaan. Havaittiin, että magneettikenttä poikkeuttaa varauksen ympyräradalle, jonka säde
on R.

a) Mikä on hiukkasen nopeus sen saapuessa magneettikenttään yllä mainittujen suureiden m, q ja
U avulla ilmaistuna? [3p]

b) Toisessa kokeessa magneettivuon tiheys kaksinkertaistetaan, ts. uusi tiheys on 2B. Kuinka suuri
on nyt hiukkasen rataympyrän säde magneettikentässä verrattuna ensimmäiseen kokeeseen? [3p]

c) Kolmannessa kokeessa kiihdyttävä jännite kaksinkertaistetaan, ts. uusi jännite on 2U . Kuinka
suuri on nyt hiukkasen rataympyrän säde magneettikentässä verrattuna ensimmäiseen kokee-
seen? [4p]

5. Pariston napajännitteen U ja paristosta otetun virran I riippuvuutta tutkittiin volttimittarin (V),
ampeerimittarin (A) ja säätövastuksen (R) avulla. Saatiin seuraavat tulokset:

I/mA 75 120 181 249 300 373 455 500
U/mV 440 431 413 392 382 357 338 322

a) Piirrä mittaukseen sopiva kytkentä. [3p]

b) Piirrä taulukon pisteet I-U koordinaatistoon. [3p]

c) Määritä piirroksesta graafisesti pariston sisäinen resistanssi ja lähdejännite. [4p]

6. a) Kirjoita valon taittumislaki eli Snellin laki ja nimeä siinä esiintyvät suureet. [3p]
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b) Valonsäde tulee ilmasta (taitekerroin ni = 1,00) lasilevyyn tulokulmassa 76,0◦ (lasilevyn nor-
maalista laskettuna). Valonsäde taittuu lasilevyssä siten että taitekulma (lasilevyn normaalista
laskettuna) on puolet tulokulmasta. Mikä on lasin taitekerroin? [3p]

c) Valonsäde saapuu lasista veteen ja taittuu rajapinnalla. Jos tulokulma on puolet kokonaishei-
jastuksen rajakulmasta, niin mikä on taitekulma vedessä? Veden taitekerroin on nv = 1,33 ja
lasin nl = 1,60. [4p]
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