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1. Apina roikkuu kevyessä köydessä, joka kiertää kitkattoman väkipyörän. Köyden
toisessa päässä apinaa korkeammalla roikkuu banaaninippu, joka painaa saman
verran kuin apina. Mitä käy apinan ja banaanien väliselle etäisyydelle, kun apina
lähtee kiipeämään köyttä pitkin ylöspäin?

2. Punnusta nostetaan kuvassa esitetyllä kahden väkipyörän laitteistolla. Ylem-
pi väkipöyrä on kiinnitetty kattoon, alemmasta roikkuu nostettava punnus.
Väkipyörät voit olettaa hyvin kevyiksi sekä kitkattomiksi ja käytetyn narun ide-
aaliseksi. a) Piirrä ja nimeä systeemin eri osasiin kohdistuvat voimat. b) Kuinka
suurella voimalla F köyttä vedetään, kun punnus liikkuu tasaisella vauhdilla?
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3. Palikka (massa m) liukuu alaspäin pitkin kaltevaa alustaa (massa M). Palikan ja
tason välinen kitkakerroin on µ. Kuinka suuri täytyy kaltevan alustan ja lattian
välisen kitkakertoimen (µ0) olla, jotta alusta ei siirtyisi pois paikoiltaan? Onko
tarvittava µ0 suurempi silloin kun palikka liukuu lähes kitkatta (µ ≈ 0) vai
silloin kun palikka liukkuu juuri ja juuri?
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4. Toimit fysiikan laitoksen PR-assistenttina. Sinulle ohjataan puhelu, jossa tiedus-
tellaan kumpi on pahempi tilanne, törmätä Ladalla kivitalon seinään vai ajaa
Ladalla nokkakolari vastaantulevan tukkirekan kanssa. Mitä fyysikkona vastaat?
(Tehtävässä riittää pohtia pelkästään ongelman fysikaalista näkökulmaa).



5. Ballistisessa testissä 1300 m/s vaakasuoraan etenevä luoti (25 g) läpäiseen paikallaan
olevan 30 cm paksun estekappaleen. Luodin nopeus läpäisyn jälkeen on 900 m/s. Kohde-
kappale (350 kg) lepää liukkaalla pinnalla.

(a) Kuinka suuri on luodin esteeseen kohdistama keskimääräinen voima?

(b) Mikä on kohdekappaleen nopeus välittömästi luodin poistuttua siitä?

6. Kosmonautti on killuu keskellä tähtienvälistä avaruutta jäätyään aluksensa kyydistä. Hän
pitelee käsissään paketillisen suklaarusinoita1. Kosmonautti päättää pelastautua visko-
malla tavaraa siten, että hän saa alkunopeuden lähintä tähtijärjestelmää kohti. Tutki
miten kosmonautin lopullinen vauhti riippuu siitä, heittääkö hän rusinat yksitellen, osina
tai kerralla kaikki.

Bonus Kaksi väkipyörää ja kolme punnusta on kytketty oheisen kuvan mukaisesti. Ratkaise pun-
nusten kiihtyvyydet, kun niiden massat ovat m1 = 1 kg, m2 = 2 kg ja m3 = 3 kg. Voit
olettaa systeemin ideaaliseksi.
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1http://en.wikipedia.org/wiki/Chocolate-coated_raisin
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