TTY /FYS-1091 Insinoorifysiikka I, 2015 (Paavilainen)
2. valikoe ja tentti 22.05.2015

• YmpyrOidyt kysymykset (1, 2, 3, 4, 5) kuuluvat 2. valikokeeseen.
• Nelioidyt kysymykset (3, 4, 5, 6 ja 7) kuuluvat tenttiin.
• Valikokeessa saa kiiyttaa laskinta, mutta se ei saa olla ohjelrnoitava!
• Kaantopuolella kaavoja ja vakioita.
• Jos olet suorittanut laskuharjoitukset < 2015, merkitse suoritusvuosi nimesi viereen.
• Muista antaa kaikupalautetta arvosanan saamiseksi.

CD Vaakasuorassa x-suuntaan harmonisesti viirahteleva palikka on kytketty jouseen, jonka jousivakio
on 54 N /m. Varahtelyn taajuus on 2.0 Hz. a) Laske palikan massa. b) Laske liikkeen amplitudi ja
c) kirjoita palikan paikan lauseke ajan funktiona, kun hetkella t = 0 palikan nopeuskomponentti on
+4.0 m/s ja siirtyma on +0.20 m.
p

@ Kaksiatominen ideaalikaasu (0.10 moolia, Cv = 5/2R)
suorittaa oheisen kuvan mukaisen syklin, missa po = 200
kPa ja V0 = 1.00 l. a) Laske kaasun tekema tyo yhden syklin
aikana. b) Laske prosesseissa a, b ja c kaasuun siirtyvat lammot. c) Kuvaako sykli jaakaappia vai lampokonetta? Perustele vaikkapa energiavirtadiagrammin avulla.
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~ Mikroaaltouunin sateilyteho on 700 W. Laitat uuniin lasillisen 2.0 dl vetta, jonka lampoti!a on
20°0. a) Kauanko menee ennen kuin vesi alkaa kiehumaan, jos vesi absorboi kaiken uunin sateilyn?
b) Kauanko menee ennen kuin kaikki vesi on muuttunut vesihoyryksi? Veden ominaislampo on 4190
J/kgK, sulamislampo 334 kJ/kg, hOyrystymislampo 2260 kJ/kg ja tiheys l.00·10 3 kg/m3 .

[@] Sahkontuotannon tasaamiseksi vesivoimalassa pumpataan vetta voimalan ylapuolella olevan tekoaltaaseen. Altaaseen vievan putken halkaisija on 1.3 metria ja sen lapi kulkee vetta 300 kuutiometria minuutissa. a) Laske virtausnopeus altaalle menevassa putkessa. b) Vesi tulee altaalle pumppaamosta lahtevii.n putken kautta. Sen halkaisija on 1.0 m. Mika pitaa ylipaineen olla pumppaamolta
lahtevassa putkessa, jotta vesi nousisi normaaliin ihnanpaineeseen 47.0m korkeammalle ylaaltaalle?
Putkien poikkileikkaukset ovat ympyrii.nmuotoisia. Veden tiheys on l.00·10 3 kg/m3 .

~ Hiilidioksidin kohnoispisteen lampotila ja paine ovat 217 K ja 5.l 7·10 5 Pa. Vastaavat kriittisen
pisteen tiedot ovat 304 K ja 7.4-106 Pa. a) Hahmottele tietojen avulla hiilidioksidin faasidiagrammi
eli pT-diagrammi. b) Olkoon astiassa oleva hiilidioksidi aluksi paineessa 1.0 · 106 Pa ja lampotilassa 300 K. Pohdi diagrammin avulla mita hiilidioksidin olomuodolle tapahtuu, kun sen lampotila
pienenee hitaasti arvoon 150 K paineen pysyessa vakiona.

~ Kappaleen (massa 2.1 kg) nopeus ajan funktiona on

v(t) = [(0.36m/s4 )t3 ]j + [(0.22m/s2 )t]k
a) Laske kappaleen kiihtyvyys ajan hetkella t = 2.0 s. b) Laske kappaleen paikka ajan hetkella
t = 2.0 s, kun ajan hetkella t = 0 kappale on paikassa (3.0m)i+ (2.0m)J. c) Laske kappaleeseen tehty
kokonaistyo (nettovoiman tekema) aikava!illa 0.0 s--+ 2.0 s.

[!] Umpinainen pallo

(Icrn = 2/5M R 2) liukuu kaltevaa tasoa alaspiiin. Tason kaltevuuskulma ho-

risontin suhteen on 65.0 astetta. a) Mika minimiarvo lepokitkakertoimella pitaa olla, jotta pallo
lopettaisi liukumisen ja alkaisi vieria? b) Kuinka suuri vierivii.n pallon kiihtyvyys olisi talla lepokitkakertoimen suuruudella, jos pyorimiskitkaa ei ole?

FVS-1080 lnsinoorifysiikka I teoria ja laboratorioharjoitukset TU+TJ
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Niemi

Tehtiiviit 1-5 kuuluvat 2. vii/ikokeeseen. Tehtiiviit 3-7 kuu/uvat tenttiin.
Merkitse vastauspaperiin, suoritatko 2. viilikokeen, tentin vai molemmat.
Kokeessa saa kiiyttiiii /askinta, jos se ei ale ohjelmoitava.

1. (VK) Sylinterin muotoinen ampari, sade 10.0 cm ja korkeus 25 cm, on taynna vetta. Amparin alareunaan
tehdaan viilto (leveys 1.0 mm ja pituus 10.0 mm), jolloin vesi amparista vuotaa hitaasti pois. Laske nopeus,
jolla vedenpinta laskee, olettaen etta se on paljon pienempi kuin vuotonopeus viillossa.

Z. (VK) 1.5 kg jaata on styroksista tehdyssa kylmiilaukussa, jossa laukun sisalampiltila ja jaan liimpiltila on
kauttaaltaan 0.0°C. Laukku on tilassa, jonka lampiltila on vakio 20.0°C. Laukun kokonaispinta-ala on
0.87 m2 ja seinaman paksuus 2.3 cm. Styroksin lammilnjohtavuuskerroin on 0.020 W/mK, ja jaan
sulamislampo 3.34 · 10 5 J/kg. a) Laske lampovirran suuruus laukkuun. b) Kauanko kestaa, kunnes kaikki
jaa on sulanut? c) Mita lampovirran suuruudelle tapahtuu jaan sulamisen jalkeen, ja miksi?
3. (VK+T) Langassa etenevaa poikittaista aaltoa kuvaa poikkeaman lauseke
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a) Laske aallon etenemisvauhti. b) Mihin suuntaan aalto etenee? c) Kuinka suuri ja mihin suuntaan on
kohdassa x=l.2m olevan langan pisteen nopeus hetkella t=2.0s?

4. (VK+T) Eras termodynamiikan syklinen prosessi kaksiatomiselle ideaalikaasulle tapahtuu seuraavasti:
vaiheessa A kaasuun tuodaan liimpil QH = 37 kl vakiopaineessa; vaiheessa B kaasu \aajenee
adiabaattisesti; vaiheessa C kaasusta poistetaan lampo Qc = -27kj vakiotilavuudessa ja vaiheessa D kaasu
puristetaan kokoon adiabaattisesti, ja systeemi palaa lahtiltilaansa. a) Hahmottele prosessi pVdiagrammiin. b) Kuinka suuri kaasun tekema tyil on yhden syklin aikana?
5. (VK+T) Carnot'n kone koostuu kuumasta lampilhauteesta, joka sisaltaa kiehuvaa vetta, seka kylmasta

lampilhauteesta, joka sisaltaa suuren tilavuuden vetta ja jaata termisessa tasapainossa. Viiden minuutin
aikana kone sulattaa 0.100 kg jaata. a) Mika on koneen hyiltysuhde? b) Kuinka suuren tyiln Carnot'n kone
tana aikana tekee? Jaan sulamis\ampil L = 3.34 · 10 5]/kg.

6. (T) sijaisnayttelijii A, m=80 kg, hyppiia 5.0 metrin korkeudessa olevalta
ikkunalaudalta kattokruunusta roikkuvan kilyden varaan ja taklaa lattialla suoraan
kruunun alla seisovan sijaisnayttelija B:n (m=70kg). a) Milla nopeudella toisiinsa
takertuneet nayttelijat alkavat liukua pitkin \attiaa? b) Jos nayttelijiiiden ja lattian
valinen kitkakerroin on 0.25, kuinka pitka\le he voivat liukua?
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7. (T) Umpinainen pallo vierii liukumatta alas kaltevaa tasoa (kaltevuuskulma Ii). Pallan hitausmomentti

I

= ~mr 2 ja pallon ja tason valinen staattinen kitkakerroin µ = 0.6.

a) Piirra kuva kappaleeseen vaikuttavista voimista.
b) Mitka pa\ loon kohdistuvista voimista aiheuttavat vaantiimomenttia pallon
keskipisteen suhteen? Peruste\e. Kuinka suuri nettovaantilmomentti pallon
keskipisteen suhteen on?
c) Mika on suurin mahdollinen kulma, jossa pallo vierii tasoa alas liukumatta?
Kaavoja ja vakioita kiiiintopualella.

