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Merkitse jokaiseen vastauspaperiin nimi, opiskelijanumero, koulutusohjelma ja kurssin koodi. 
Mainitse myos suorititko laskuharjoituksia kevaalla 2013. Kayta selkeaa kasialaa! 
HUOM! Kirjoita jokainen tehtiivii (1-5} eri paperille! Se nopeuttaa tarkistamista. 

1. Vastaa lyhyesti ja selkeasti seuraaviin kysymyksiin. (1 p/kohta) 
a) Kirjoita Gaussin laki sahkokentalle integraalimuodossa ja tulkitse se 

fysikaalisesti. 
b) Millainen on ferromagneettisen aineen mikroskooppinen koostumus? Mita 

sovelluksia tallaisella aineella on? 
c) Staattinen sahkokentta on pyorteetOn. Miten tama kirjoitetaan matemaattisesti? 

Perustele huolella, etta kaavasi kuvaa pyorteettomyytta. 
d) Mita sahkovuon tiheys ja magneettivuon tiheys kuvaavat? 
e) Virtasilmukka asetetaan homogeeniseen magneettikenttan. Selita sanoin, kuvin 

ja kaavoin mita tapahtuu. 
f) Varattu hiukkanen liikkuu sahkomagneettisessa kentassa. Minkalainen voima 

siihen kohdistuu? 

2. Suoran ja hyvin pitkan ja ohuen vaakasuoran johtimen ylapuolella on 
samansuuntainen johdin, jonka pituus on 1,00 m ja massa 5,0 g ja joka paasee 
liikkumaan kitkattomasti suuntansa sailyttaen pystysuorien liukukontaktien 
varassa. Mille korkeudelle alemmasta johtimesta ylempi asettuu, kun niissa 
kulkee virta 50 A vastakkaisiin suuntiin? (6 p) 

3. Ratkaise kaikki kohdat. 
a) Maarita magneettikentan voimakkuus a-sateisen virtasilmukan keskipisteessa. (2p) 
b) Johda sahkovuon maaritelmasta lahtien lauseke pistevarauksen sahkokentalle. (2p) 
c) Pitkan tiiviisti kierretyn kaamin kierrostiheys on n. Maarita magneettikentan 

voimakkuus kaamin sisalla. (2p) 

4. Kondensaattori ja kaksi vastusta on kytketty jannitelahteeseen 
oheisen kuvan mukaisesti. Komponenttien arvot ovat U = 24 V, 
R1 = 1 k.O,R2 = 2k.Qja C=47nF. 

a) Hahmottele jannitteen Uc kuvaaja ajan funktiona, kun kytkin ) 
suljetaan (eli virta paastetaan kulkemaan se Ia pi) hetkella t = o, c uc 
ja maarita jannitteen uc maksimi- ja minimiarvo. (3p) 

b) Pitkan ajan kuluttua taman jalkeen kytkin avataan. Hahmottele 
jannite Uc a jan funktiona. Missa ajassa jannitteen Uc arvo puolittuu? (3p) 

5. The Flying Chocolate Experiment (Kaanna sivua!) 
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HUOM! Kirjoita jokainen tehtiivii {1-5) eri paperille! Se nopeuttaa tarkistamista. 

5. ( ... jatkuu) 

The Flying Chocolate Experiment 
Kirjoita noin 1 sivua pitka esseevastaus, jonka osana kaytat mielellaan kuvia ja kaavoja 
(6 p) + mahdolliset 2 p bonusta(*) 

a) (3 p.) Olet ennen tenttia katsonut videolta luennollakin demonstroidun kokeen (linkki 
alia), jossa muoviselle leikkuulaudalle raastetut suklaahiput lensivat tarjotinta poydalta 
nostettaessa ilmaan. Pohdi ilmion fysikaalista selitysta kayttaen kurssillasi oppimiasi 
sahkostaattisiin ilmioihin liittyvia kasitteita ja lakeja. 

Miksi suklaahiput lentavat eri suuntiin kasan keskelta? Miksi ne liikkuvat 
tarjotinta toisen kerran nostettaessa vain jos tarjotinta nostetaan korkeammalle 
kuin ensimmaisella kerralla? 

- Videolla havaittiin, etta jos suklaa raastetaan tarjottimelle asetetun alumiinifolion 
paalle, ilmiota ei havaita, pidettiinpa suklaata raastettaessa raastinta kiinni 
foliossa tai siita irrallaan. Tarjottimen aile asetettu folio puolestaan esti ilmion, 
jos foliota nostettiin tarjottimen mukana, mutta jos folio teipattiin kiinni poytaan 
ja tarjotinta nostettiin irti siita, suklaat lensivat taas. Miten suklaahiput, 
leikkuulauta, alumiinifolio ja poyta vuorovaikuttavat keskenaan? 

b) (3 p.) Video esitti joitakin luennolla yhdessa tehtyja kokeita, mutta tyhjentavaa 
fysikaalista selitysta ilmiolle emme kuitenkaan viela saaneet aikaan. Esita kurssilla 
opittujen teorioiden pohjalta yksi uusi oma(*) ehdotuksesi yksinkertaiseksi kokeeksi, 
jonka voisi tehda luentosalissa, ja joka tarkentaisi ilmion fysikaalista selitysta (mallia) 
testaamalla jotain siihen liittyvaa hypoteesia. Mita kokeessasi havainnoitaisiin tai 
mitattaisiin, ja mitka arvelisit mahdollisten tulosten olevan (esim. mallin oikeaksi 
vahvistavat tai sen vaaraksi osoittavat), ja mita johtopaatoksia tekisit niiden perusteella? 

Pisteytys. Tehtavassa ei arvostella sita keksitko oikea selityksen vaan sita miten 
hallitset kurssin asiasisallon ja pystyt soveltamaan sita sahkostaattisen ilmion 
tarkasteluun erityisesti 1. sahkokentan kasitteen (2 p.), 2. sahkokenttiin liittyvien lakien 
(2 p.), ja 3. aineen kayttaytymisen sahkokentassa (2 p.) avulla. 

r;J Tenttiin valmistautuessa yhteistyo on sallittua. Kaksi bonustenttipistetta saa, 
JOS oleel/isesti samaa hypoteesia ja koe-ehdotusta esiintyy kaikkien 
tenttivastauksien joukossa korkeintaan 5 kpl. 

Linkki videoon (n. 9 min): https://adobeconnect.aalto.fi/p9rmuig9fmd/ 
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Kurssin sisalto (muistin virkistamiseksi): 

Aina valttamaton aines 
1. Sahko- ja magneettikenttaan liittyvat perussuureet (kentan voimakkuus, 

kenttaviivat, vuo, vuon tiheys), 
2. Sahkokentan potentiaali 
3. Coulombin laki 
4. Gaussin laki sahko- ja magneettikentalle 
5. Eriste ja johde staattisessa sahkokentassa 
6. Amperen laki 
7. Biot-Savartin laki 
8. Magnetismin alkupera 
9. Lorentz-voima 
Usein tarpeellinen aines 
1. Tasavirtaan liittyvat suureet ja fysikaaliset ilmiot 
2. Yksinkertaisten varausjakaumien kentat 
3. Kapasitanssi 
4. Sahkoinen ja magneettinen dipoli ja niiden vuorovaikutus kentan 

kanssa 
5. Paramagnetismi, diamagnetismi ja ferromagnetismi 
6. Staattisiin sahko- ja magneettikenttiin perustuvia laitteita 
Joskus hyodyllinen aines 
1. Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait 
2. Avaruuskulma 
3. Divergenssi ja roottori 
4. Gaussin ja Stokesin lause vektorikentille 



Vakioiden arvoja 

P1anckin vakio 
hl2n 
va1on nopeus tyhjiossa 
a1keisvaraus 
tyhjion permeabi1iteetti 
tyhjion permittiivisyys 
Boltzmannin vakio 
elektronin 1epomassa 
protonin lepomassa 
neutronin 1epomassa 
Stefan-Bo1tzmannin vakio 

Nabla sylinterikoordinaateissa 

v = f~ + !.i. +k~ 
ar r CJ<p (Jz 

h = 6.6261· J0·34 Js 
1i = 1.0546· J0·34 Js 
c = 2.9979· 108 m/s 
e = 1.6022· J0· 19 C 
J.!o = 4n·J0·7 N/A2 

Eo= 8.8542· J0·12 F/m 
k= 1.3807·10·23 J/K 
m

0 
= 9.1094· J0·31 kg 

mP = 1.6726· J0·27 kg 
mn = 1.6749· J0·27 kg 
cr = 5.6705·10·8 W/(m2K4) 

vx.A = (2. aA, _ oA")r + (aAr _ aA,·)<P + 2-[~A) _ aA,]!i 
r o<p ()z ilz iJr r ar " iJ<p 

- - 1 a ( 1 aA~ oA, 
V·A = -- rA,) + -- + -

r or r iJ<p iJz 

\121/f = 2. ~(r dl/f) + 2. ()21/f + azl/f 
r ar ar r2 (J<p2 az 2 

Nabla pallokoordinaateissa 

-· a ea rp a 
V=f-+--+---. or rae rsine Clip 

sivu 1/2 

\1 xA - __ - - t + --- - --- 8 + - -- - - tp - - _ 1 [iJ(sineA,l CJA 9 ] [ 1 aA, 1 Cl(rA~)]- 1 [()(rAel <JAr] 
rsin e ae ()cp rsin e dip r ar r dr ae 

V·A = 2. d(r2A,) + _1_ il(sin8Aa) + _1_ aA,, 
r2 or rsin8 ae rsin8 Cl<p 

vzl/f = 2. ~(r2 ali') + _1_ ~(sine a.,) + __ 1_ (j21/f 
r2 ilr ar r 2sin8 ae ae r 2sin2 8 (Jcp2 

1 ;p ( ) 1 a ( . a 11') 1 a2
., = --Tl/f + --- sm&- +-----

r iJr2 r2 sine ae ae r2 sin2 8 CJ<p2 

Integraalej a 

J sin ax dx = -~cosax 

Jcosaxdx = ~sinax 

f . 2 d x sin 2ax 
Sill ax x = - - ---

2 4a 

fcos2ax dx = ~ + sin2ax 
2 4a 

Jsin3ax dx = _!cosax+l..cos 3ax 
a 3a 

J cos3 ax dx = ~sin ax- }a sin 3 ax 

1 e-ax' dx = G_ "" v~ 
1 x2e-ax' dx = ..[;; 
"" 2a3t 2 

Vektorilaskentaa 

A X (B X C)= <A ·C)E -<A ·B)C 

<A xBJx c =cA ·CJii -cii -CJA 

A ·(EX C)= (A X B). c 

rXxiiJ · ccxD)=I~-~ A-f;i 
B·C B·Di 

V(lJif,)=~'lf+'lii~ 

V x ('!fA)= Vl/fxA qtV xA 

V·ClJIAl=VlJI·A+ lJIV·A 

v . <A X B) = B . (V X A) -A- (V X B) 

V(A ·ih =(A· V}./3 +(B ·V)A+A x (V x B)+B x (V xA) 

v x<A xih=X cv ·B)-B cv ·Al+Cii ·VlA- <A ·VlB 

v xcv xAl= vcv ·Al- v2.A 

Jx sin ax dx = J, (sin ax- ax cosax) 
a-' 

Jx cos ax dx. = ~ ( cosax +ax sin ax) 

. 2 l ) ')" 
Jx sinax dx = .......... (2cosax+2ax sinax-a-~r-cosax) 

a·' 

Jx
2
cosaxdx = ~(-2sinax+2ax cosciX+a2x2sinax) 

a· 

J n . d I n . n J n-1 d X SIOClX X = -a_ X COSUX + ~ X COSO X X 

Jxncosax dx = ~x'1 sinax- ~ Jxn -l sinax dx 

x sin-ax dx = ~ _ x sm n~t cos2ax f 
0 2 . 2 

4 4a - ---s;;z 

J
• 2 d x:?: x sin2ax cos2ax xcosax x=-+---+---

4 4a 8a2 
3 

Jx2 sin 2 (ax)dx=~ 
6 

x cos(2ax) (-I + 2a2 x 2
) sin(2ax) 

4a2 8a3 

Trigonometeriaa 

L sin2a+cos2a= I tan a::: sin a cot a= c?so: =_I_ 
cosa sma tana 

~=I +tan1 tx _I_= 1 +cot2a: 
cosLa sin 2a 

sivu 2/2 

2. sin(a+ /f):::sina cosj3+cos asin{J sin(a-fj)=sinacos.!J -cos a sinf3 
cos( a+ {f) =cos a cos {J-sin a sjn {3 cos( a- /J)=co~ a cos{J+sin a sin ,B 

tan(<x+{~= tan a+ tan/l tan(a-/lJ= tana- tan1J 
J .1-tanatanfJ I+ tanatanfJ 

cot(a+{JJ= cotacotjJ-I 
cot a+ cotf3 

cot(a-jTi= 
coracotjl + I 
cora- cotfJ 

3. sin a+sinf3-=2 sin a; {j cosY sin a-sin,il-=2 sin a; /3 cos£:._;_!! 

cos a+cosf3=2 cos a~ j3 cos a
2
- {J cos a-cos/3=-2 ,sin a~ f3 sin a+ /3 

- - 2 

4. sinasinjJ=~ [cos(a-fJJ-cos(<:t+Jl)J 

sin a cos{!=~ [sin( a- [3) +sin( a + [3)] 

1 
cos a cos fJ= 2 [cos( a- Ill +eos(a + IJ)J 

5. sin2a=2 slnacosa 

cos 2a=cos2u-sin2u-= 
=z 2 cos2a-1 =I -2 sin2a 

ran2a= 2tantx 
1 -- tan 2a 

cot 2a= cot 2H- I 
2cota 

. 2a J- cosa 
Slfi-:;:;: ---

2 2 

.,a l+cosa cos--=---
2 2 

tan l! = ~ = ± j1- em a 
'2 l+cosa: 1\}l+cosa 

a sioa ± f[ +cos a 
cot2 =!-coso:= Vt~cosa 


