TTY/FYS-1-091 Insinöörifysiikka I , syksy äOLZ (Paavilainen)
2. välikoe ja tentti L4.L2.2OL2
o Ympyröidy't kysymykset (1, 2,3,4,5) kuuluvat 2. välikokeeseen.
o Neliöidyt kysymykset (3, 4, 5, 6 ia 7) kuuluvat tenttiin.
o Välikokeessa saa käyttää laskinta, mutta se ei saa olla ohjelmoitava!
o Kääntöpuolella kaavoja ja vakioita.
o Jos olet suorittanut laskuharjoitukset aiemmin, merkitse suoritusvuosi nimesi viereen.
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Hot"llin katolla olevaan altaaseen pumpataan vettä. KatoIIa olevan putken halkaisija on 1.8 cm,
ja sen Iäpi kulkee vettä 120 litraa minuutissa. Kellarin liihtöputken halkaisija on 4.0 cm. a) Laske
virtausnopeus altaalle menevässä putkessa. b) Laske virtausnopeus kellarin putkessa. c) Ylipaine
kellarin putkessa on 6.0.105 Pa. Laske ylipaine katolla olevassa putkessa, kun korkeuseroa on 17.0 m.
Putkien poikkileikkaukset ovat ympyränmuotoisia. Veden tiheys on 1.00'103 kg/*3.
Lämpövirta säiliöön on 8.5 W 5.0 minuutin ajan låirnpötiian
ollessa koko ajan vakio ?:310K. a) Laske kaasun tekemä työ lämmön siirtymisen aikana. b) Laske
kaasun tilavuuden muutos, kun sen alkutilavuus oli 120 litraa. Muista että ideaalikaasun sisåienergia
riippuu vain lämpötilasta.
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SaitiOssa on 5.20 moolia ideaalikaasua.

eyrtyruorassa roikkuvan massattoman ja kitkattoman jousen päähän on kiinnitetty 1.50 kg:n
punnus. Jousen jousivakio on 2.00 N/kS. Vedät punnusta tasapainoasemasta 10.0 cm ylöspiiin ja
päästät irti. Kirjoita lauseke punnuksen paikalle ajan funktiona valitsemalla positiivinen g-suunta
ylöspåiin ja jousi-massa-systeemin tasapainokohta nollakohdaksi. Ajan nollakohta on irtipäästämishetki.
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A,r*r,1sa,lus on kiihdyttämiissä poispäin maasta. Sen vauhti maan suhteen on u:1't20mls ia
korkeus maan pinnasta 3340 km. Tällöin aluksesta irrotetaan polttoainesäiliö, siten että säiliön no
peus aluksen suhteen on aluksi nolla. Laske millä nopeudella säiliö törmää maahan (jätä ilmanvastus
huomiotta). Saili<in,massa on 1200 kg.
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l Artrurra on ainetta lämpötilas sa To. Aineen (eli
systeemin) alkutita on kuvattu viereisen diagrammin

l
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pisteenä a. Tämän jåilkeen systeemiä aletaan puristaa
kasaan paineen pysyessä vakiona. Selitä mitä aineelle tapahtuu puristuksen aikana eri vaiheissa systeemin
påiätyessä iopputilaan b. Pohdi myös systeemin låirnpötilan muuttumista sekä sitä tekeekö systeemi työtä.
Kuvan käyrät ovat isotermeiä, T2 ) 71.
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Urrrr.rrsessa heilurissa luoti (5.0 g) törmää nopeudella 30 m/s katosta narun varassa roikkuvaan
puupalikkaan (0.050 kg). Luoti uppoaa palikkaan ja yhdistelmä aloittaa heiluriliikkeen. a) Laske
vhdistelmän nopeus heti törmäyksen jälkeen. b) Laske kuinka korkealle yhdistelmä voi heilahdusliikkeessä nousta alkuperäiseen tasoon nähden. :

7 | Krrrrar, laatikkoon (m:2.0kg) on kiinnitetty massaton,
joustamaton köysi. Köysi kiertää massallisen mutta kitkåttoman väkipyöråin ympäri. Väkipyöiän akseli on kiinnitetty
paikoilleen. Väkipyörän hitausmomentti on 0.040 kgm2 ja
säde 0.20 m. Köydestä vedetään 45o kulmassa alaviistoon
voimalla.F, ,lonka suuruus on 18 N.
a) Laske väkipyörän kulmakiihtyqrys.
b) Laske jåinnitys köydessä laatikon ja väkipyörän välissä.
|

Käännä!

