
 Kilpailijan nimi: ______________________________________________ 

 Lukio: _________________________________________________________ 

XXIV fysiikkakilpailu lukiolaisille 22.1.2015 
Kirjoita jokaisen tehtävän ratkaisu omalle vastauspaperilleen, tehtäviin 1a)-c) 
vastataan suoraan tälle tehtäväpaperille. 
Kirjoita nimesi jokaiseen vastauspaperiin, myös tähän tehtäväpaperiin. 
 
 
1.  Vastaa tehtäviin a)-c) suoraan tälle paperille. 
 
1a) Alla olevassa tasavirtapiirissä kukin tumma laatikko on 1,0 kΩ vastus. Merkitse 
valkoisiin laatikoihin oikeat virrat ja jännitteet.  1 p jokaisesta oikeasta vastauksesta. 
 

 
 
1b) Valonsäde kulkee kahden aineen rajapinnan läpi kuvan mukaisesti.  Kummalla 
aineella on suurempi taitekerroin, aineella 1 vai aineella 2?  1 p  
 

                                     
 
1c) Dispersiivisillä aineilla valon taitekerroin riippuu valon aaallonpituudesta.  Kuvassa 
olevan prisman taitekerroin siniselle valolle on suurempi kuin punaiselle.  Nimeä 
kuvaan piirretyt prisman läpi kulkeneet valonsäteet siniseksi ja punaiseksi. 2 p 
 



 
 

                
1d) Kolmesta säteilylähteestä tiedetään, että yhden pääasiallinen säteilyn laji on 

alfasäteily, toisen beetasäteily ja kolmannen gammasäteily.  Käytössäsi on geiger-

mittari, jonka huomaat laskevan noin 500 pulssia sekunnissa 10 cm etäisyydellä 

kustakin säteilylähteestä,  eli jokaisesta lähteestä tosiaan tulee säteilyä.  Kerro, kuinka 

tunnistaisit, mikä lähde lähettää minkäkin tyyppistä säteilyä. (3 p) 

 

2. Tarkastellaan seuraavan kuvan mukaista mittausjärjestelyä.   

Jousivaa’assa riippuu väkipyörä ja väkipyörän yli kulkee venymäton naru, jonka päihin 

on kiinnitetty kaksi punnusta.  Vaaka on kalibroitu niin että se näyttää F = 0N kun 

punnukset jätetään pois ja vaa’assa riippuu vain väkipyörä ja naru. 

 

Pidetään väkipyörän ja narun massaa pieninä ja jätetään ne laskuissa huomiotta. 

a)   Mitä vaaka näyttää, jos kummankin punnuksen massa on 1 kg? (1 p) 

b)   Mitä vaaka näyttää, jos punnus 1 puuttuu kokonaan ja punnus 2 painaa 2 kg? (2 p) 

c)   Mitä vaaka näyttää, jos punnuksen 1 massa on 1 kg ja punnuksen 2 massa 2 kg? (5 p) 

d) Miten tilanne muuttuu, jos väkipyörän massa otetaan myös huomioon?  Miten 

väkipyörän massa vaikuttaa tulokseen, erityisesti kohdassa c) ? (Huom.! Kohtaan 

c) viittaaminen on VIHJE!)  (2p) 



 
 

3.  Epätoivoisten Tehtävienlaatijoiden Yhdistyksen (ETY) suunnittelema 

Erittäin Voimakas Äänilähde (EVÄ*) riippuu korkealla tasaisen merenpinnan 

yläpuolella.  EVÄ lähettää jatkuvaa äänisignaalia 150 Hz taajuudella.  Merenpinnasta 

heijastunut ääni interferoi EVÄ:stä suoraan tulevan äänen kanssa.  

 

a) Kuinka kauas merenpinnasta muodostuu lähimpänä merenpintaa oleva minimi?  Entä 

maksimi?  Tarkastele tilannetta EVÄ:n alapuolella olevalla merenpintaan nähden 

kohtisuoralla suoralla. (4p) 

 

b) EVÄ putoaa ja saavuttaa vapaan putoamisen rajanopeuden 245 km/h.  Kuinka kaukana 

merenpinnasta merenpintaa lähimpänä olevat minimi ja maksimi ovat nyt? (3p) 

 

c) EVÄ putoaa mereen ja uppoaa meren pehmoiselle mutapohjalle, jossa se jatkaa 

150 Hz taajuisen voimakkaan äänisignaalin lähettämistä. Kuinka kaukana 

merenpinnasta merenpintaa lähimpänä olevat intereferenssiminimi ja -maksimi ovat 

nyt? Tarkastele tilannetta EVÄ:n yläpuolella olevalla merenpintaan nähden 

kohtisuoralla suoralla.  (3p) 

 

Äänen nopeus ilmassa on 340 m/s ja äänen nopeus vedessä 1500 m/s. 

* Patentti evätty. 

 
 

 

4.  Kiinteässä olomuodossa aineen atomit järjestyvät erilaisiin kidehiloihin. 

Etenkin monet metallit järjestyvät siten, että atomit muodostavat ns. tiiviin pakkauksen, 

jossa voit kuvitella atomien olevan kiinteitä palloja jotka on pakattu mahdollisimman 

tiheästi kolmeen ulottuvuuteen (esim. ns. hcp eli hexagonal close-packed -rakenne). 

Minkä osan tilavuudesta tällainen tiiviisti pakattu aine täyttää?  (10 p) 

 

 


