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1. Uga hyppää benji-hypyn sillalta, jonka korkeus on 120 m. Oletetaan, että benji-köysi
voidaan mallintaa ideaaliseksi jouseksi, jonka lepopituus on 35 m ja jousivakio 30 N/m.
Ugan massa on 80 kg. Laske, kuinka lähellä maanpintaa Uga lähimmillään käy.

2. Heilurin langan pituus on L ja langan päässä on pieni m-massainen
punnus. Korkeudella L/3 heilurin alimmasta pisteestä on kuvan
mukaisesti pieni tappi. Kuinka suuri lähtökulman θ0 on oltava, jotta
punnus heilahtaisi tapin ympäri langan löystymättä?
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3. Pieni kappale lähtee R-säteisen puolipallon laelta levosta kitkattomaan liukuun pitkin
pallon pintaa. Missä kohdassa se erkanee pinnasta?
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4. Kappale pääsee liikkumaan kitkattomasti pystytasossa R-säteisen
ympyrän kehällä. Kappale on kytketty jouseen, jonka toinen kiinni-
tyspiste on ympyrän säteen etäisyydellä ympyrän kehästä. Jousen
lepopituus on R. Kappale päästetään levosta irti ympyrän pisteestä
a.

(a) Määritä kappaleen nopeus pisteessä b.

(b) Kuinka suuri jousen jousivakio on oltava, jottei kappale
nousisi pisteen c ohi?
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5. Toissa laskareissa määritettiin ammuksen nopeus v(t) ja paikka x(t) väliaineessa, kun am-

mukseen vaikutti ainoastaan väliaineenvastus ~D. Ratkaistaan ammuksen kulkema matka
energiaperiaatetta käyttämällä.

(a) Käyttäen tunnettuja ratkaisuja v(t):lle ja x(t):lle, lausu paikan funktiona kappaleen
nopeus v(x) ja väliaineenvastus D(x).

(b) Oletetaan, että ammus pysähtyy matkalla s. Määritä väliaineenvastuksen tekemä
työ WD.

(c) Osoita, että energiaperiaatetta soveltamalla pysähtymismatkaksi s tulee sama lause-
ke kuin laskarissa 4.



Bonus Vesihanasta valutetaan vettä siistinä, kuplattomana, yhtenäisenä
norona. Tehtävän tarkoituksena on selvittää, miten vesisuihkun le-
veys vaihtelee korkeuden funktiona. Hanasta tulee vettä aikayk-
sikköä kohti aina sama määrä. Kullakin korkeudella samaisen
vesimäärän täytyy valua ohi tarkastelupisteestä. Tippuvan ve-
den nopeus kasvaa matkalla alaspäin, joten vastaavasti vesinoron
poikkipinta-alan täytyy pienentyä, koska veden tiheys ei muutu.

• Johda lauseke vesisuikun leveydelle W korkeuden y funktiona.

• Halutessasi voit tutkia kokeellisesti päteekö johtamasi lause-
ke. Nappaa kuva vesinorosta, määritä vesisuikun leveys eri
korkeuksilla ja vertaa tuloksiasi teoreettiseen ennusteeseen.


