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1. Raskas lankku lepää rannalla oheisen kuvan mukaisesti. Iloinen fyysikko juoksee lankulle.
Kuinka suuri fyysikon massa enintään saa olla, jos lankku ei saa kallistua, vaikka fyysik-
ko kävelisi lankun päähän asti? Olkoon lankun pituus L, massa M ja lankun (tähdellä
merkitty) keskipiste etäisyydellä x rantatörmän reunalta.

2. Tietokoneluokan jumittaviin koneisiin päätetään asentaa toi-
nen käyttöjärjestelmä. Tapahtumaa juhlistetaan asentamalla
kyltti luokan ulkopuolelle. Kyltti (massa 2,0 kg) riippuu 1,5 m
pituisen tangon (massa 1,0 kg) päässä. Tangon toinen pää on
saranoitu seinään. a) Tanko tuetaan vaakatasoon sitomalla
lanka (pituus 1, 0 m) tangon puoliväliin. Laske mikä on lan-
gan jännitysvoima. b) Kuinka lyhyttä lankaa voi käyttää, jos
jännitysvoima langassa ei saa ylittää 90 N? (Kiinnityspiste ja
-kulma on vapaa)

3. Ohutseinäinen rengas vierii liukumatta kaltevaa tasoa
alaspäin.

(a) Ratkaise renkaan keskipisteen kiihtyvyys

(b) Kuinka suuri kitkakertoimen renkaan ja tason välissä
olisi vähintään oltava, jottei rengas lipsuisi?

(c) Miten edellisten kohtien vastaukset muuttuvat, jos ren-
gas onkin umpinainen ja homogeninen?
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4. Olet menossa illalla keilahallille. Olet aloittelija ja osaat heittää vain ilman kierrettä.
Pelikaverisi sanoo että keilapatterit kaatuvat komeimmin kun heittää kovaa ja löytää
mahdollisimman liukkaan radan. Tutki miten pallon liike radalla riippuu pallon ja radan
ominaisuuksista. Mitä fyysikkona vastaat kaverillesi?

5. Vaakasuoralla alustalla olevaa rullaa (massa m, säde R,
hitausmomentti J) vedetään r-säteisen akselin ympäri
kierretystä langasta suuntaan, joka muodostaa kulman θ

vaakatason kanssa. Rullan ja alustan välinen kitkakerroin
on µ. a) Narusta vedetään kevyesti siten, että rulla lähtee
vierimään liukumatta. Tutki, millaisella vetokulmalla rulla
lähtee vierimään eteen- tai taaksepäin. b) Ratkaise massakes-
kipisteen kiihtyvyys a)-kohdan tilanteessa. c) Kuinka suurella
vaakasuoralla voimalla rullaa voi vetää ilman että se lähtee
liukumaan?
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6. Pöydän pinnalle asetettu hyrrä pyörii suurella kulmanopeu-
della kuvan osoittamaan suuntaan. Piirrä kuva / kuvia, jois-

ta ilmenee hyrrän lisäksi a) hyrrän liikemäärämomentti ~L, b)
hyrrään vaikuttavat voimat, c) voimien aiheuttamat momen-
tit kosketuspisteen suhteen ja d) pienellä aikavälillä dt tapah-

tuva liikemäärämomentin muutos d~L.


