FYS-1091lnsinoorifysiikka I TuTa-TiJo lMakeHil

1. valikoe 1.11.2010

I. Juna liihtee levosta ja kiihdyttiiii tasaisella kiihtyvyydelUi 1.60 mls 2 14.0 sekunnin ajan.
Sen jiilkeen se kulkee siihen mennessa saavuttamallaan (vakio)nopeudella 70.0 sekunnin
ajanjajarruttaa lopuksi kiihtyvyydellii -3.50 mls2 kunnes pysahtyy. Laske junan kulkema
kokonaismatka.
2. Onkimies ripustaa saaliinsa vaakaan, joka roikkuu hiss in katosta. a) Jos hissilla on
kiihtyvyys 2.45 mls2 ylospain ja vaaka niiyttiiii 50.0 N, mika on kalan todellinen massa ja
paino? b) Missa tilanteessa vaaka niiyttiiisi 30.0 N? c) Mitii vaaka niiyttaii jos hissin
ripustinvaijeri katkeaa?
3. Laatikko A, jonka paino on wA=3mg, liukuu vakionopeudella alas kaltevaa tasoa,
kulmassa 36.9° vaakasuoran suhteen. A-Iaatikon piiiillii Jepiiii levy B, jonka paino on
wB=mg ja joka on narulla kiinni seiniissa. a) Piirrii A-Iaatikon voimakaavio. b) Jos
liukukitkakerroin kaikkien pintojen (kaltevan tason, laatikon A ja levyn B) valilla on
sarna, maiiritii sen arvo.

Teht4
4. Kuljetusfirman hallissa 50.0 kg massainen vaunu rullaa vasemmaJle nopeudella 5.00 mls.
Unohda kitka. Samassa hallissa 15.0 kg massainen paketti liukuu kuvan mukaisesti 37°
vaakasuoraan niihden kallellaan oleva11a riiystiialHi ja omaa irrotessaan nopeuden 3.00
mls. Kun paketti putoaa vaunuun, ne liikkuvat lopulta yhdessii. Jos raystiian reuna on 4.00
m:n korkeudella vaunun yHipuolella a) Mika on paketin nopeus juuri sen kohdatessa
vaunun ja b) Mikii on vaunun loppunopeus?
5. Ohutkuorinen pieni ontto pallo (shell)
liihtee vierimaan Iiukumatta kuvan
mukaista ho:n korkuista makea alas.
Alhaalla
rata tekee R-sateisen
ympyriisilmukan. Pallon sade on pieni
verrattuna ho:aan ja R:iiiin. a) Mika on
minimi korkeus ho, jolla pallo tekee
vieia
tiiyden
kierroksen
ympyrasilmukassa? b) MilIa voimalla
rata puskee paHoa pisteissii A
(silmukan lakipiste) ja B (silmukan
keskipisteen tasalIa)? c) Jos pallo
liukuisi tiiysin vierimattii ja liihtisi a)
kohdan
vastauksena
saadulta

g

9.81 mls2

korkeudelta ho, piiiisisiko se silloin
kokosilmukan? Perustele.
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Hitausmomentteja: Ontto pallonkuori I = 2 Mk
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