JOENSUUN YLIOPISTO
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Fysiikan ja matematiikan laitos

FYSIIKAN VALINTAKOE 25.5.2009
Tehtävä 1. Juna alkaa jarruttamaan 120 km/h vauhdista 800 metriä ennen asemaa.
Jos junan kiihtyvyys oletetaan jarrutuksessa vakioksi, mikä sen pitäisi olla, jotta junan
veturi pysähtyisi juuri aseman kohdalle? (12 pistettä)
Ratkaisu:
junan alkunopeus v0 = 120 km/h = 33.3 m/s
junan pysähdykseen kuluu aika T
junan pysähdykseen kuluva matka s = 800 m
junan kiihtyvyys a = vakio ja a < 0

, joten
Junan paikka ajan funktiona

, josta

ja edelleen

Tehtävä 2. Pikku-Kalle heittää kiven 45 lähtökulmassa alkunopeudella v0 = 20 m/s.
Kivi lähtee lentoon 1.2 metrin korkeudelta maanpinnasta ja se tippuu takaisin
maanpinnalle.
a) Määritä kiven nopeus, sekä tangentti- ja normaalikiihtyvyys lakipisteessä.
(6 pistettä)
b) Määritä kiven kokonaislentoaika. (6 pistettä)
Ratkaisu:
a)
Kiven nopeuskomponentit:
ja
Lakipisteessä

, joten

Jos ilmanvastusta ei oteta huomioon, ainut kiveen vaikuttava voima on painovoima. Tällöin kiven
kiihtyvyys on koko ajan kiven putoamiskiihtyvyys g, joka voidaan jakaa liikeradan tangentin suuntaiseen
ja tätä vastaa kohtisuoraan kiihtyvyyskomponenttiin. Lakipisteessä tangenttikiihtyvyys
ja tätä
vastaan kohtisuora normaalikiihtyvyys
.

b)
Merkitään
Sovelletaan energiansäilymislakia

, josta

. Kiven nousukorkeus on

Kivi kohoaa lakipisteeseen ajassa
ja putoaa lakipisteestä maanpinnalle ajassa
Kiven kokonaislentoaika

Tehtävä 3. Käytössäsi on kolme vastusta, joiden resistanssit ovat R1 = 200 ,
R2 = 300 ja R3 = 1000 . Osoita, kuinka vastukset pitäisi kytkeä, jotta kytkennän
kokonaisvastus olisi
a) 1500 , (4 pistettä)
b) 1120 , (4 pistettä)
c) 240 . (4 pistettä)
Piirrä myös kunkin kytkennän kytkentäkaavio.
Ratkaisu:
a)
Kytketään kaikki kolme vastusta sarjaan.
R1

R2

R3

b)
Yhdistetään ensin vastukset R1 ja R2 toisiinsa rinnankytkennällä ja tämän jälkeen kytketään vastus R 3
näiden kanssa sarjaan.
R1
R3
R2

c)
Kytketään ensin vastukset R1 ja R3 sarjaan ja sitten vastus R2 näiden kanssa rinnan.

R1

R3

R2

.

Tehtävä 4. Ahven tiirailee jään yläpuolista elämää jäähän kairatun avannon kautta.
Avannon halkaisija on 15 cm ja vedenpinta ja avannon yläreuna ovat samalla tasolla.
Mikä on suurin syvyys josta ahven vielä näkee kerralla kaikki jäällä liikkujat eli koko
jään yläpuolisen puoliavaruuden? (12 pistettä)
Ratkaisu:
Jotta ahven näkisi kerralla koko jään yläpuolisen puoliavaruuden, joka vastaa 180 tarkastelukulmaa,
tulisi sen sijaita avannon keskellä sellaisella syvyydellä h, johon (lähes) jään pinnan suuntaiset
valonsäteet vielä taittuisivat.

n1 = 1.00
a = 7.5cm

90

JÄÄTÄ

h
n2 = 1.33
AHVEN

Sovelletaan tehtävän ratkaisussa Snellin lakia,

.
, josta

Tehtävä 5. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
a) sähkömagneettinen induktio
b) ionisoiva säteily
c) puoliintumisaika
d) seisova aaltoliike
e) valon polarisaatio
f) valon dispersio
(kukin 2 pistettä)
Ratkaisu:
Katso käsitteiden määritelmät oppikirjasta.

ANNETUT VAKIOT:
putoamiskiihtyvyys g = 9.81 m/s2
ilman taitekerroin nilma = 1.00
veden taitekerroin nvesi = 1.33

