FVS-1080 lnsinoorifysiikka I teoria ja laboratorioharjoitukset TU+TJ
1. valikoe 13.3.2015
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Niemi

Viilikokeessa saa kiiyttiiii /askinta, jos se ei ole ohjelmoitava. Jos et o/e varma laskimestasi, kysy valvojalta
ennen kuin a/oitat tentin.

1. Koiran pantaan kiinnitetty nopeusanturi mittaa koiran nopeudeksi (xy-tasossa)
= 2.8m/s 2 ti- 3.4m/s 3 t 2 J.
a) Millainen on koiran kiihtyvyysvektori hetkella t=2.0s ? kasvaako vai
hidastuuko vauhti?
b) Kuinka kaukana lahtopisteestaan koira sijaitsee 2.0 sekunnin kuluttua?
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2. Karuselli pyorii akselinsa ympari kierrosnopeudella 28 rpm. Karusellin tuoli on
tuettu kahdella vaijerilla kuvan mukaisesti. Laske molempien vaijerien
jannitysvoimat, kun matkustajan ja tuolin yhteinen paino on 900 N.
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3. Luoti, jonka massa on 5.00g, ammutaan vaakatasossa puiseen palikkaan, jonka massa on 1.20 kg. Luoti
tarttuu palikkaan, joka liukuu tormayksen jalkeen 23.0cm pitkin vaakasuoraa pintaa ja pysahtyy. Palikan ja
pinnan valinen liikekitkakerroin on 0.20.
a) Kuinka suuren tyon kitka tekee?
b) Mika oli luodin alkuperainen nopeus?
B

4. Rengas vierii liukumatta oheisen kuvan mukaista kitkatonta pintaa.
Pistee~sa A renkaan etenemisnopeus on vAa) Kuinka korkea oheisen kuvan maen on oltava, jotta rengas ylittaa
maenharjan, piste B?
b) Ylitettyaan maenharjan rengas putoaa vapaassa pudotuksessa alas.
mika on renkaan nopeus pisteessa c juuri ennen tormaysta maahan
vA:n avulla lausuttuna?

5. 5.00 kg:n kappale on kuvan mukaisella kaltevalla pinnalla,
kaltevuuskulma fJ = 36.9°, ja sen ja pinnan valinen liikekitkakerroin on
0.25. Narun toinen paa on kierretty vakipyoran (massa M
25.0 kg ja
hitausmomentti I = 0.500 kgm 2 ) ymparille, ja toinen paa on sidottu
kappaleeseen. Systeemi paastetaan liikkeelle levosta, jolloin kappale
liukuu pitkin pintaa alas.
a) Kuinka suuri on kappaleen kiihtyvyys?
b) Laske jannitys koydessa kappaleen ja vakipyoran valissa.
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g = 9.80m/s 2 .
Hitausmomentteja: kiekko I= 'hMR 2 , rengas I= MR 2 .
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