
Mekaniikka 2009, laskuharjoitus 2 palautettava ma 21.9 klo 12 mennessä

1. Kappale liikkuu suoraviivaisesti origosta paikkaan 3ı̂ m kahdessa sekunnissa. Seuraavaksi
kappale siirtyy edelleen suoraviivaisesti paikkaan (2ı̂ + 6̂) m kymmenessä sekunnissa.
Laske kappaleen keskinopeus ja keskivauhti.

2. Lentäjä haluaa lentää kaupunkiin, joka on 120 km lähtöpisteestä etelään. Koneen lento-
nopeus ilman suhteen on 150 km/h. Lentäjä lentää 45 minuuttia tasaisella nopeudella
siten, että koneen nokka osoittaa etelään. Tällöin hän huomaa, että koko matkan itään
puhaltanut tuuli on puskenut koneen reitiltä. Loppumatkan ajaksi hän kääntää koneen
nokan 70◦ etelästä länteen päin. Laske itätuulen nopeus.

3. Tutkija haluaa ampua nukutusnuolen puun oksalla roikkuvaan apinaan (kts. kuva). Apina
on kuitenkin ovela ja se päästää oksasta irti samalla hetkellä kuin tutkija vetäisee liipaisi-
mesta. Osoita, että tässä tapauksessa osuman saamiseksi tutkijan pitää tähdätä suoraan
apinaan.

4. Levosta lähtevän kappaleen kulmakiihtyvyys on esitetty allaolevassa kuvassa. Kuinka pal-
jon kappale on kääntynyt aikavälillä välillä 0 . . . 5s?
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5. Pistemäinen kappale kiertää ympyrärataa tasaisella vauhdilla. Kappaleen paikka radan
keskipisteestä katsottuna on

~r(t) = r cos(ωt)̂ı+ r sin(ωt)̂,

missä ı̂ ja ̂ ovat xy-tason yksikkövektoreita. Osoita suoraan derivoimalla, että kappaleen
kiihtyvyys osoittaa kaikkina ajanhetkinä radan keskipistettä kohti. Kuinka suuri kiihty-
vyys on?

6. Kärpänen istuu tuulettimen yhden siiven kärjellä, 15 cm päässä pyörimisakselilta. Tuule-
tin käynnistetään. Tuulettimen kulmakiihtyvyyttä ajan funktiona esittää lauseke α(t) =
α0e

−At, missä α0 = 2, 5 1/s2 ja A = 0, 5 1/s. a) Laske mikä on kärpäsen kulmakiihty-
vyys, kulmanopeus sekä missä suunnassa alkuasemaan nähden kärpänen sijaitsee, kun
aikaa käynnistämisestä on kulunut 1,0 s. b) Kuinka suuri on kärpäsen kiihtyvyys hetkellä
t = 1, 0 s? Entä hyvin pitkän ajan kuluttua?

Bonus Eräällä taivaankappaleella käyvä taikonautti ampuu taivaankappaleen pinnalta pienellä
lingolla ammuksen. Kamerakuvien perusteella kappaleen paikka on joinakin ajanhetkinä
esitetty oheisessa graafissa. Millä taivaankappaleella taikonautti vieraili, jos tiedetään,
että ammuksen lähtönopeus on 5 m/s?
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