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välikoe I-9.10.2012

Välikokeessa saa käyttää laskinta, mutta se ei saa olla ohjelmoitava.
Jos et ole varma laskimestasi, kysy valvojalta ennen kuin aloitat tentin.
Varmista että olet tekemässä oikeaa koetta!
Käiintöpuolella kaavoja ja vakioita.
1. Auto liikkuu tasaisella alustalla. Sen paikka on i(t) : (3.0 mls .t *3.0 m)ä + (5.0 m/s2 't2)i maan
suhteen ilmoitettuna (z-suunta ylöspåiin).
a) Laske (maan suhteen) auton nopeus ja kiihtyryys hetkellä t : 2.0 s.
b) Laske (maan suhteen) auton keskinopeus ja keskikiihtyvyys välilä t: ]..0s + 2.0s.
c) Mikä on auton nopeus ajan hetkellät :2.0 s toisen auton koordinaatistosta katsottuna, jos tämä
toinen auto liikkuu maan suhteen nopeudella (5.0 m/s)a?
2. Luoti (massa 5.00 g) törmåiä kitkattomalla alustalla paikallaan olevan kiveen (massa 130 g).
Luodin nopeus juuri ennen törmäystä oli dr : (40.0m/s)ä + (50.0m l")j ia heti törmäy}sen jiilkeen
d2 : (10.0m lr)i * (30.0m/s)j.
a) Laske kiven nopeus heti törmäyksen jiilkeen.
b) Oliko törmäys elastinen vai epiielastinen? Perustele laskemalla!

3. Kitkattomalla tasolla makaavaan laatikkoon (kuva 1) on
kiinnitetty vaakasuorassa oleva massaton, joustamaton köysi. Köysi kiertää massallisen mutta kitkattoman väkipyörän
ympäri. Laatikon massa 2.0 kg. Vtikipyörän hitausmomentti
on 0.040 kg2 ja stide 0.20 m.
Köydestä vedetåiän alaspäin voimalla .F, .lonka suuruus on
18 N. Tätlöin laatikko lähtee liukumaan oikealle ja väkipyörä pyörimään paikallaan köyden kulkiessa sen kehåilIä liukumatta.
a) Laske laatikon saama kiihtyuyys.
b) Laske jtinnitys köydessä laatikon ja väkipyörän välissä.

Kuva

1.

4. Laatikkoa (massa 1.1 kg) vedetään vaalcasuoralla alustalla r-akselia pitkin r-akselin suuntaisella
voimalla, jonka suuruus on L0 N. Pinnan muuttumisen takia laatikon ja pinnan välinen liikekitkakerroin riippuu våitillä z : 0.0m -+ 1.0 m suoraan paikasta: p*(*): 0.30 + (0.10m-l)r. Laske
kappaleen vauhti kohdassa r : l.O m, kun sitä lähdetiiän vetämään levosta kohdasta r : 0.0 m.
E. a) Selitä muutamalla rivillä, miksi vapaasti roikkuvan esineen painopiste on roikutuspisteen alapuolella tasapainossa. (Kaavoja ei tarvitse kirjoittaa eikä yhtäIöitä johtaa).

b) Oheisessa kuvassa on r-akselilla liikkuvaan kappaleeseen
kohdistuvan a-suuntaisen voiman potentiaalienergia paikan
funktiona välillä 0.0 m-+4.0 m. Hahmottele vastaavalla välillä tämän voiman x*komponentti flr. Karkea hahmottelu
riittää (voiman suuruutta ei tarvitse laskea).
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Käännä!

