
Mekaniikka, harjoitus 8 palautettava ma 3.11. klo 12 mennessä

MP 1. A 20,0 kg wood ball hangs from a 1,70 m-long wire. The maximum tension the wire can withstand
without breaking is 500 N. A 0,800 kg projectile traveling horizontally hits and embeds itself in the
wood ball. What is the largest speed this projectile can have without causing the cable to break?

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

3. Kappale, jonka massa on M räjähtää kahteen osaan siten, että räjähdyksessä vapautunut energia
sitoutuu osasten liike-energiaksi. Osaset eivät räjähdyksen jälkeen vuorovaikuta keskenään. Laske
kuinka osasten kineettisten energioiden suhde riippuu kappaleiden massoista!

4. Erään kiteen pinnalla sijaitsevan hiukkasen potentiaalienergia on
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missä x ja y ovat hiukkasen koordinaatit kidepinnalla. Määritä hiukkaseen vaikuttava voima paikas-
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5. Kappale pääsee liikkumaan kitkattomasti pystytasossa R-säteisen ympyrän
kehällä. Kappale on kytketty jouseen, jonka toinen kiinnityspiste on ym-
pyrän 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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6. 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
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(c) Laske pienillä heilahduksilla punnukseen xy-tasossa vaikuttava voima
F(x, y) = Fx i + Fy j ja osoita, että punnuksen liike on sekä x- että y-
suunnassa harmonista värähtelyä.
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Bonus Anna kurssista välipalautetta! Palautteen perusteella voimme vielä tuunata loppukurssia. Palaute-
lomake löytyy osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/12689/lomake.html
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