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Mekaniikan tehtävään vastaaminen
1. Lue koko tehtävänanto huolellisesti!
2. Kirjaa ylös tunnetut asiat ja mieti mitä pitää selvittää.
3. Piirrä selventävä kuva tilanteesta.
4. Mieti kysymykseen liittyvät fysiikan lait ja

perusperiaatteet.
I Esim. Energian tai liikemäärän säilymislaki, Newtonin lait

jne.
I Käytä tarvittaessa apuna kaavakokoelmaa.
I Muista, että esim. Newtonin lait pätevät myös muulloin

kuin selkeissä voimatehtävissä.
5. Muodosta perusperiaatteista tai laeista yhtälöt, jotka

kuvaavat tilannetta.
6. Mieti tarviiko tehtävässä selvittää välillisesti jokin muu

suure, etsi tarvittavat ehdot tai käytä vielä jotain lakia.
Myös systeemin geometriasta voi olla hyötyä.

7. Ratkaise muodostunut yhtälöryhmä.



Hooken laki jouselle

Hooken lain ehkä tutuin muoto on:

F = −kx,

eli jousivoima on suoraan verrannollinen poikkeamaan ja
jousivakioon.
Jousen energia on tällöin

E = 1
2kx

2.



Hooken laki

Hooken laki on pätee kimmoisille kappaleille nk. kimmorajaan
asti. Mikäli puristus ylittää kimmorajan, ei kappale enää
palaudu ennalleen puristus- tai venytysvoiman kadotessa.
Tankomaisille kappaleille tyypillinen tapa esittää Hooken laki
on:

F

A
= E

∆l
l
,

jossa F on puristava voima, A kappaleen poikkipinta-ala, l
kappaleen lepopituus ja ∆l kappaleen pituuden muutos voiman
vaikutuksen alaisena. E on niinkutsuttu kimmokerroin.
Jousivakiota vastaa nyt tekijä EA

l .
Kimmokertoimen E yksikkö on siis N/m2, eli pascal.



Kotitehtävä

Hopean kimmokerroin on 80 GPa. Paljonko lepopituudeltaan 4
cm pitkän hopeasylinterin pituus muuttuu, kun sen
poikkipinnan säde on 1 cm ja siihen kohdistetaan puristimessa
200 kN voima?



Käyttökelpoisia mekaniikan lakeja ja periaatteita

1. Newtonin lait
I F = ma, mieti onko systeemi tasapainossa, jos on muodosta

tasapainoehdot etenemisen ja pyörimisen suhteen.
I Onko nopeus tasaista? Tällöin kokonaisvoima on nolla.
I Vastavoimat ovat aina yhtäsuuria.

2. Energian säilymislaki. Helpottaa usein monimutkaisten
liikeyhtälöiden ratkaisua.

3. Liikemäärän ja pyörimismäärän säilymislaki. Törmäyksissä
erityisesti, muista että komponenteista saa lisää yhtälöitä.

4. Tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit.
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Kotitehtävä

Oheisessa kuvassa olevien tikkaiden pituus
on L ja massa mitättömän pieni. Tikkaat
nojaavat kitkattomasti seinään, mutta
kitkakerroin tikkaiden pohjan ja lattian
välillä on 0.5. Tyttö jonka massa on M
seisoo etäisyydellä 2L

3 tikkaiden alapäästä.
1. Luettele kaikki tikkaisiin vaikuttavat

voimat.
2. Luettele tikapuihin vaikuttavat

momentit sekä tikkaiden yläpäässä että
tikkaiden alapäässä olevien pisteiden
suhteen.

3. Mikä on pienin kulma θ jolla tikkaat
ovat vielä tasapainossa?


