
Mekaniikka, harjoitus 5 palautettava ma 6.10. klo 12 mennessä

MP 1. Consider the system shown in the figure. Block A has
weight wA = mA g and block B has weight wB = mB g.
Once block B is set into downward motion, it descends
at a constant speed. Assume that the mass and friction
of the pulley are negligible. a) Calculate the coefficient of
kinetic friction µ between block A and the table top. b)
A cat, also of weight wA, falls asleep on top of block A. If
block B is now set into downward motion (siis tönäistään),
what is the magnitude of its acceleration?

MP 2. A window washer of mass M is sitting on a platform sus-
pended by a system of cables and pulleys as shown. He
is pulling on the cable with a force of magnitude F . The
cables and pulleys are ideal (massless and frictionless),
and the platform has negligible mass. Find the magnitu-
de of the minimum force F that allows the window washer
to move upward.

3. Yksinäinen helsinkiläinen elektroni on paikoillaan. Hetkestä t = 0 s eteenpäin siihen
vaikuttaa sähkömagneettinen kenttä voimalla

~F (t) = F0

(

sin ωt~i + cos ωt~j
)

,

missä F0 = 10−25 N ja ω = 604, 4 · 106 1/s. Missä elektroni on hetkellä t = T/2, kun
T on värähtelyn jaksonaika?

4. Toisesta päästään kattoon kiinnitetty jousi venyy 0,40 m, kun siihen ripustetaan pun-
nus. Punnus saatetaan pystysuoraan värähdysliikeeseen poikkeuttamalla sitä vähän
tasapainoasemastaan. Mikä on värähtelyn jaksonaika?

5. Luoti ammutaan vaakasuoraan tiheään väliaineeseen. Oletetaan, että luotiin kohdis-
tuva vastusvoimaa voidaan kuvata lausekkeella ~D(~v) = −b~v, missä b on vakio. Missä
ajassa luoti pysähtyy ja kuinka pitkän matkan se kulkee? Gravitaation ym. vaiku-
tukset voit jättää huomioitta.

6. Kaupan hedelmävaaka käyttäytyy alivaimennetun har-
monisen värähtelijän tavoin. Hedelmät asetetaan
vaa’alle, jolloin vaaka värähtelee uuden tasapainoase-
man molemmin puolin.

a) Selitä, miksi punnituksessa ei tarvitse odottaa
värähtelyn vaimenemista vaan ostoksen massa
voidaan määrittää mittaamalla värähtelyn kol-
men peräkkäisen maksimipoikkeaman arvoa (kts.
kuva).

b) Kuinka paljon rambutaanejaa tuli ostettua jos
vaa’an värähtelyn peräkkäiset poikkeamat olivat
4,20 kg, 4,80 kg ja 4,50 kg?
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Bonus Kolme punnusta on ripustettu oheisen kuvan mukaises-
ti ohuilla langoilla herkkäliikkeisiin väkipyöriin. Kap-
paleiden massat ovat m1 = 1 kg, m2 = 2 kg ja
m3 = 3 kg. Laske kappaleen 3 kiihtyvyys.
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Bonus
2 (Tehtävästä saa max 3 pistettä, palautus viim. laskarin 7 kanssa). Tasamaalla am-

muttaessa ammuksen kantama on suurimmillaan, kun ammuksen lähtökulma on 45◦.
Miten lähtökulma kannattaa valita kantaman maksimoimiseksi, jos ilmanvastus ote-
taan huomioon?

Oleta ilmanvastuksen noudattavan lauseketta ~D(~v) = −bv2v̂, missä b on vakio, ~v
on ammuksen hetkellinen nopeus ja v̂ on nopeuden suuntainen yksikkövektori. Am-
muksen rataa voit tutkia esimerkiksi numeerisesti, vaikkapa kirjoittamalla sopiva
ohjelma. Radan saa laskettua esim. jakamalla lentoajan pieniin aika-askeliin ∆t ja
laskemalla ammuksen paikkan ja nopeuden peräkkäisillä ajanhetkillä

~r(t + ∆t) ≈ ~r(t) + ~v(t)∆t + 1

2
~a(t)(∆t)2

~v(t + ∆t) ≈ ~v(t) + ~a(t)∆t

Mikä on optimilähtökulma jos ammuksen lähtönopeus on 30 m/s ja ilmanvastus
lähtöhetkellä on D = mg?


