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1. Suunnittelet matemaattiseen heiluriin perustuvaa kelloa. Kuinka paljon kellon käyntinopeus
muuttuu, jos heilurin suurinta poikkeamaa tasapainoasemastaan kasvatetaan 5◦:sta 25◦:een?

2. Pieni punnus heilahtelee ohuen langan varassa oheisen kuvan mukaisesti. Langan pituus
on L.

(a) Laske gravitaatiopotentiaalienergia U x- ja y-koordinaattien
funktiona.

(b) Osoita, että jos poikkeamat tasapainoasemasta ovat pieniä,
ts. x ≪ L ja y ≪ L, niin potentiaalienergia on U(x, y) ≈

1

2
(mg/L)x2 + 1

2
(mg/L)y2.a

(c) Laske pienillä heilahduksilla punnukseen xy-tasossa vaikut-
tava voima F(x, y) = Fx i + Fy j ja osoita, että punnuksen
liikeyhtälöt sekä x- että y-suunnassa kuvaavat harmonista
värähtelyä.

aKäytä esim. relaatiota
√

1 − f(x, y)2 ≈ 1 −
1

2
f(x, y)2, kun f(x, y) ≪ 1 ja

f(0, 0) = 0
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3. a) Ammushiukkanen törmää elastisesti toiseen hiukkaseen ja siroaa takaisin tulosuun-
taansa. Johda luennolla käytetty tulos sironneen hiukkasen liike-energialle K1

K1 =

(

M − m

M + m

)2

K0,

missä M on kohtiohiukkasen massa ja m sekä K0 ovat ammushiukkasen massa ja alku-
peräinen liike-energia.

b) Ydinvoimalassa uraanin fissiossa vapautuvia neutroneja täytyy hidastaa jotta uusien
fissioreaktioiden todennäköisyys kasvaisi ja ketjureaktio jatkuisi. Olettaen, että hidastu-
minen tapahtuu kimmoisten törmäyksien kautta, perustele miksi ydinvoimaloissa usein
käytetty vesi on hyvä valinta hidastimeksi?

4. Fysiikan laitoksen kiihdyttimelläa, analysoitiin
piilevyn pinnalla olevaa ohutta lyijypitoista
kalvoa. Näytteeseen ammuttiin 7Li-ioneja ja
suoraan tulosuuntaansa takaisinsironneiden Li-
ionien liike-energiajakauma on esitetty oheises-
sa kuvassa. a) Määritä Li-ionien alkuperäinen
liike-energia. b) Mitä alkuainetta XX ohutkalvo
sisältää myös?

ahttp://www.materials.physics.helsinki.fi/ionbeam/index.html

Ohje: Kuvassa riittää tarkastella piikkien korkeaenergiareunoja. Esim. lyijystä sironneiden io-

nien suurin liike-energia on ∼ 2400 keV. Piikin leviäminen matalammille energioille johtuu

näytteen sisällä tapahtuvista muista siroamisprosesseista, jotka pienentävät ionin liike-energiaa.

SI-yksiköissä 1 eV = 1, 602 · 10−19 J.

http://www.materials.physics.helsinki.fi/ionbeam/index.html


5. Neutronin liikemäärä on ~p1 ennenkuin se törmää levossa olevaan toiseen neutroniin.
Törmäys on täysin kimmoinen. Osoita, että törmäyksen jälkeen ammusneutroni on jo-
ko pysähtynyt tai mikäli törmäyksen jälkeen neutronit ovat liikkessä, on niiden nopeudet
kohtisuorassa toisiaan vastaan. Toisin sanoen, osoita että ~q1 · ~q2 = 0, missä ~q1 ja ~q2 on
neutronien liikemäärät törmäyksen jälkeen.

6. Luennolla tehtiin demo, jossa pieni kappale (massa = m) sijoitet-
tiin isomman (massa = M) päälle ja yhdistelmä tiputettiin. Juu-
ri ennen maahan osumista kappaleiden vauhti on v0. Olettamalla
kaikki törmäykset kimmoisiksi, määritä ylemmän kappaleen nopeus
välittömästi törmäysten jälkeen. Kuinka suuri on pienemmän kap-
paleen nopeus, kun m ≪ M?


