
I

Tfy-0.1012 Fysiikka IB (TFM, L) Tentti (a op) 16.i.2009

1. Ohut sauva iiikkuu vakiouopeudelia 0,8c (inertiaalisel) iravaiisijan suhieen. Ornassa iepo-
koordinaatistossaan sauva muodostaa 45' kulman nopeusvektorin kanssa. Minkä tuloksen
havaitsij a saa suorittaessaan tämän kulman mittauksen omassa koordinaatistossaan?
Ohje: Kun O'-koordinaatisto liikkuu vakionopeudella u- : ,i O-koordinaatiston suhteen,
niin Lorentz-muunnosyhtälöt ovat r' :'y(r - ut), !J' : U, zt : z, t' : 1(t - 5), missä

I : (1 - u2 fc2)-r/2.

2. 2m-massainen hiukkanen, jonka liike-energia on K, 2m m
törmää levossa olevaan m-massaiseen hiukkaseen täysin Cl+ ö +
epäelastisesti (ks. oheinen kuva).
a) Johda törmäyksessä syntyneen yhteishiukkasen massalle &/ lauseke ja osoita, että se

on suurempi kuin kokonaismassa 3rn ennen törmäystä.
b) Johda liike-energian muutokselle lauseke ja osoita, että liike-energian häviö on sama
kuin kokonaismassan lisäys kerrottuna valon nopeuden neliöliä.
c) Oletetaan, että K <. rnc2. Laske törmäyksen jälkeinen liike-energia K:n avulia esitet-
tynä ja vertaa saamaasi tulosta epärelativistisesti laskettuun tulokseen.
Ohje: Kåytä Taylorin sarjakehitelmää (1 * r)1/z : 1 * L, - Lr"'+ -- . .

Tarkastellaan ideaalikaasua, jonka sisäenergia U : U(T) eli U riippuu ainoastaan abso-

luuttisesta lämpötilasta 7. Niin sanotussa adiabaattisessa prosessissa ideaalikaasu pi-
detään täysin lämpöeristettynä ympäristöstään eli AQ : 0. Lähtien liikkeelle ideaalikaa-
sun tilanyhtälöstä PV : (Cp - Cv)T sekä terrnodynamiikan 1. pädsäännöstä johda adia-
baattiselle prosessille relaatio PV1 : vakio, missä 7 : C p lCv on lämpökapasiteettisuhde.

Ideaalinen diesel-kiertoprosessi koostuu adiabaattisesta puristuksesta (a---+b), isobaari-

sesta palamisesta (b---c), adiabaattisesta kaasun laajenemisesta (c--ld) ja isokoorisesta
jäähdytyksestä (d-*a).
a) Piirrä kiertoprosessin P7-kuvaaja, eli paine tilavuuden funktiona. Merkitse kuvaan,
missä kohdissa kiertoprosessia kone ottaa vastaan ja missä luovuttaa lämpöä. Perustelut.
b) Koneen hyötysuhde on koneen tekemän työn suhde sen ottamaan lämpöön. Joh-

da lauseke ideaalisen diesel-koneen hyötysuhteelle puristussuhteen V"/V6, polttosuhteen

VlVu ja lämpökapasiteettisuhteen 7 avulla esitettynä.

5. Tarkastellaan ohutta homogeenista kieltä (pituus l), joka

on jännitetty kahden kiinteän pisteen välille oheisen ku-
van mukaisesti. Kielen massa pituusyksikköä kohti on p.

Tarkastellaan kielen pieniä poikittaissiirtymiä samassa tasossa, jolloin voidaan olettaa,

että kielen jännitysvoima on kaikkialla vakio 7.
a) Johda kielen poikittaissiirtymille A@,t) liikeyhtälö
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b) Osoita, että

on liikeyhtälön ratkaisu reunaehdoilla y(0,t) :0 iua(I,f) :0, jos kielen alkuehdot ovat

a@,0): /,i" (f") ja ffJ),=o : o

Mer'tatse nimesi, opi,skeli,janumeros'i (myös kirjain), koulutusohjelmas'i, kurssi,lcoodi, ja kokeen

p äi,u äm ii iir ä j o k ai s een su o rztu s p ap err,t s i'.
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y(x,t): .A sin (1.\ *t (\l / \ ,E+')


