
Keski-Suomen fysiikkakilpailu 28.1.2016

Kilpailussa on kolme kirjallista tehtävää ja yksi kokeellinen tehtävä. Kokeellisen tehtävän oh-
jeistus on laatikossa mittausvälineiden kanssa. Jokainen tehtävä tulee tehdä eri paperille. Muista
nimi jokaiseen paperiin. Maksimipistemäärä on 40 pistettä. Laskin on kilpailussa sallittu, mutta
taulukkokirja ei.

Vastausaika 2 h
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1. Kappaleen liikemäärän muutos, ∆p, yksiulotteisessa törmäyksessä on

∆p =

∫ ∆t

0

F (t)dt,

missä F (t) on kappaleeseen kohdistuva voima hetkellä t ja ∆t on törmäyksen kesto. Tarkas-
tellaan tässä pallon, jonka massa on 60 g, törmäystä tukevan seinän kanssa. Pallon vauhti en-
nen törmäystä on 8,0 m/s ja pallo osuu seinään kohtisuorasti seinän pintaa vasten. Törmäys
on täysin kimmoinen.
(a) Kerro lyhyesti mitä törmäyksessä tapahtuu energialle ja mitä vaaditaan että törmäys

olisi täysin kimmoinen. (3p)
(b) Kuva 1 esittää seinän palloon kohdistamaa voimaa ajan funktiona. Arvioi suurin het-

kittäinen seinän palloon kohdistama voima F0. (4p)
(c) Teho, jolla voima tekee työtä palloon ei varmaankaan ole vakio ajassa. Jos teho ei ole

vakio, niin millä hetkellä teho on suurin? Lisätietoa: kuvan käyrä on puolikas jakso
sinikäyrää. Vihjeitä: mieti työn määritelmää ja muista, että teho on työn derivaatta ajan
suhteen. (3p)
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Kuva 1: Palloon kohdistuva voima ajan funktiona
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2. Saunassa.
(a) Kuiva ilma sisältää enimmäkseen typpi- ja happimolekyylejä. Kuitenkin lähes aina ilma

on vaihtelevan kosteaa, sisältäen myös vesimolekyylejä. Selitä kosteaan ilmaan liittyen
ytimekkäästi mikä ero on vesihöyryllä ja sumulla. Piirrä myös tätä eroa havainnollista-
va kuva. (2p)

(b) Alla oleva kuva 2 esittää kyllästyskosteutta, joka kertoo kuinka monta kilogrammaa
vesihöyryä voi enimmillään olla kuutiossa normaalipaineista ilmaa tietyssä lämpöti-
lassa ilman että syntyy sumua. Laske kyllästyskosteuden käyrää käyttäen oma arviosi
siitä, kuinka monta kertaa tulisi heittää parin desilitran kauhalla löylyä 70-asteisessa,
tyypillisessä suomalaisessa saunassa, jotta sumua syntyisi? (Voit olettaa, että kosteus
ei karkaa alkujaan kuivasta saunasta ja että lämpötila saunassa on tasainen.) (3p)

(c) Menet 70-asteiseen saunaan ja heität pari kauhallista löylyä. Välittömästi heiton jäl-
keen huomaat alkujaan kuivalla ihollasi “hikeä” ja tunnet lisääntynyttä kuumuutta.
Pohdi napakasti sitä miksi alat hikoilemaan ja mistä löylyn tuoma kuumuuden tun-
ne syntyykään. (3p)

(d) Laske oma arviosi siitä, kuinka paljon tyypillisessä suomalaisessa, alkujaan kuivas-
sa saunassa pitäisi heittää löylyä, jotta alkaisit “hikoilemaan” välittömästi? Riippuuko
tarvittavan löylyn määrä saunan lämpötilasta? (2p)

Kuva 2: Veden kyllästyskosteus
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3. Aurinko tuottaa säteilyenergiansa fuusioimalla neljä 1H-ydintä yhdeksi 4He- ytimeksi niin
kutsutun protoni-protoni -reaktioketjun kautta. Protoni-protoni -ketju muodostuu kolmesta
eri vaiheesta

1H + 1H→ 2H + e+ + νe ; Q1 = 1,442 MeV (1)
2H + 1H→ 3He + γ ; Q2 = 5,493 MeV (2)

3He + 3He→ 4He + 21H ; Q3 = ? (3)

(a) Laske reaktiossa 3 vapautuva energia eli reaktion Q-arvo. Anna vastauksesi yksikössä
MeV. (2 p)

(b) Paljonko energiaa vapautuu yhteensä yhtä tuotettua 4He-ydintä kohti? (3 p)
(c) Kuinka monta neutriinoa (νe) syntyy yhtä tuotettua 4He-ydintä kohti? (1 p)
(d) Auringon säteilyteho on 3,83 · 1026 W. Arvioi, kuinka monta neutriinoa menee peuka-

lonkyntesi lävitse joka sekunti. Oleta, että kaikki neutriinot ovat syntyneet ylläesitetys-
tä protoni-protoni -ketjusta. (4 p)

Tehtävään liittyviä arvoja ja vakioita:
m(1H) = 1,007825 u,
m(2H) = 2,014102 u,
m(3He) = 3,016029 u,
m(4He) = 4,002603 u,
u = 1,6605 · 10−27 kg,
e = 1,602 · 10−19 C,
c = 2,9979 · 108 m/s, ja
etäisyys aurinkoon R = 1,5 · 108 km.
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“Laatikkotehtävä” 
 
Laatikossa on seuraavat välineet.  Tarkista ensimmäiseksi, että sinulla on ne kaikki. 
 

1) Yleismittari 
2) 2 banaaniliittimellistä johtoa 
3) 9 voltin “neppariparisto” jossa johdot kiinnitettynä: punainen johto +, musta 

johto -. 
4) Sininen kondensaattori, jonka kapasitanssi C = 10 mF.  Tämän 

kondensaattorin positiivinen napa on liittimessä, jonka kiinnitysruuvissa on 
numero 1.  Kondensaattorin negatiivinen napa on liittimessä, jonka 
kiinnitysruuvissa on numero 5. 

5) Valkoinen kondensaattori, jonka kapasitanssi on tuntematon. Valkoiseen 
kondensaattoriin on kiinnitetty johdot: punainen kondensaattorin positiiviseen 
napaan ja musta negatiiviseen. 

 
Tehtäväsi on määrittää tuntemattoman kondensaattorin kapasitanssi. 
 
Vastauksessa on oleellista kertoa, kuinka teit mittauksen ja kuinka mittauksen 
perusteella sait kapasitanssin selville.  Väärästäkin tuloksesta voi saada lähes täydet 
pisteet, jos mittauksen periaate on oikea ja selkeästi kuvattu.  Lisävihje:  Kuva vastaa 
usein tuhatta sanaa ja asioiden laskemiseen tarvitaan yleensä lausekkeita. 
 
 
Huomaa: 
 

Molemmat kondensaattorit ovat “elkoja” (elektrolyyttikondensaattoreita), joten  
 

JÄNNITTEEN NAPAISUUDELLA ON VÄLIÄ. 
 

ÄLÄ KYTKE PARISTON PLUS-NAPAA KONDENSAATTORIN MIINUS-
NAPAAN. 
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