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Johdantoa 

Capstone on mittaus- ja datankäsittelyohjelma, jonka avulla useimmat fysiikan 

perusopintojen ja aineopintojen mittaukset suoritetaan. Ensimmäisen kerran ohjelmaan 

tutustutaan Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä -ryhmätyössä ja ohjelman käyttöä 

harjoitellaan tarkemmin Kinematiikan kuvaajat -lapputyössä. Tämän yleisohjeen 

tarkoituksena on toimia apuna muita töitä tekeville.  

Capstonen vahvuutena on, että sen avulla pystytään tekemään suunnilleen kaikki fysiikan 

peruskurssien laboratoriotöissä vaadittavat laskut ja tarvittavat sovitukset. Miinuksena 

puolestaan on, ettei sillä tehtyjä kuvaajia saada suoraan liitettyä työselostukseen, vaan 

niiden liittäminen työselostukseen tarvitsee jonkin toisen ohjelman avustusta.  

Tämän yleisohjeen alkupuolella opastetaan Capstonen käyttöön ja mittausten 

suorittamiseen. Viimeisissä luvuissa käsitellään datan ja kuvaajien analysointia, sekä 

muokkaamista. 
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1 Laitteiden kytkentä ja käynnistys 

Ennen Capstone-avusteista mittausta tulee alkuun kytkeä kuvan 1 mukainen mittausdatan 

muunninyksikkö (interface) tietokoneen USB-porttiin. Jos muunninyksikössä on 

sarjaporttiliitäntä, väliin tarvitaan USB-konvertteri CL-6759A. Tarvittavat portit löytyvät 

tietokoneen etu- tai takaosasta.  

 

Mennessäsi mittamaan laitteiston pitäisi olla suunnilleen valmiina tai ainakin oikeat johdot 

tulisi löytyä lähistöltä. 

2 Ohjelman alkuasetukset 

Kun interface on kytketty laitteistoon, voidaan avata Capstone –ohjelma (ohjelmavalikossa 

Pasco Scientific). Capstonen aloitusikkuna näkyy kuvassa 2. Tallennettu Capstone -tiedosto 

voidaan avata valitsemalla vasemmasta ylänurkasta File ja Open Experiment. 

Kuva 1. Muunninyksiköt  Interface 500, Interface 550 ja Interface 750 

Kuva 2. Capstone -aloitusikkuna 
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Valitsemalla Table & Graph tai oikealta pystyvalikosta tuplaklikkaamalla kohtaa Table 

päästään syöttämään arvoja käsin taulukkoon. Näiden käsin syötettyjen arvojen perusteella 

voidaan ohjelmalla laskea tilastollisia tunnuslukuja, sekä tehdä niihin mm. suoransovituksia. 

 

2.1 Ohjeet uuden mittauksen aloittamiseen 

Seuraavassa on ohjeet uuden mittauksen aloittamiseen: 

1. Aloitusikkunasta (kuva 2) valitaan ensimmäiseksi vasemmasta pystyvalikosta  -

painike, jossa nähdään tietokoneeseen liitetyt interfacet (ainakin yksi tulee olla 

liitettynä, jotta dataa voidaan kerätä). Jos avautuvassa ikkunassa ei näy 

tietokoneeseen liitettyä interfacea valitaan Choose Interface (kuva 3), ja tällöin 

aukeavasta valikosta Manually Choose. Tästä valikosta päästään valitsemaan 

tietokoneeseen liitetty interface. 

 

 

2. Kun interface näkyy liitettynä tietokoneeseen, määritetään mittaukseen oikea 

sensori samassa Hardware Setup-ikkunassa. Sensorin määrittäminen tapahtuu 

klikkaamalla hiirellä interfacen liitännän kuvaa ja valitsemalla avautuvasta valikosta 

oikea sensori. Esimerkiksi liikesensori löytyy valikosta nimellä Motion Sensor II. 

Sensorin ollessa oikein liitettynä/aktiivisena yhdistyy se vihreällä viivalla liitäntään. 

Viiva näkyy punaisena, jos sensori ei ole liitettynä interfaceen. 

 

Kuva 3. Interfacen valinta 
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3. Sensorin asetukset näkyvät kuvassa 4. Asetuksista pääsee mm. muuttamaan 

näytteenottotaajuutta ja määrittämään mittauksen alkamis- tai loppumisajankohdan 

valitsemalla Recording conditions ja tämän jälkeen joko Start condition tai Stop 

condition. 

 

 

4. Kun kaikki tarvittavat asetukset on tehty, voidaan Hardware Setup -valikko sulkea 

painamalla  -nappia uudelleen. Asetuksia pääsee muokkaamaan 

myöhemminkin Hardware Setup-valikosta.  

 

5. Väärin valitun sensorin poistaminen onnistuu Hardware Setup -valikossa 

klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta kuvassa 5 näkyvän sensorin pikakuvakkeen 

päällä ja valitsemalla Remove Sensor. 

 

Capstone sisältää kolme eri vaihtoehtoista moodia mittaukselle. Moodin valinta tehdään 

näytön alalaidassa olevasta Continuous -painikkeen (kuva 6) vieressä olevasta 

alasvetovalikosta. 

 

Kuva 4. Sensorin asetusvalikko 

Kuva 5. Sensorin valinta 

Kuva 6. Mittausmoodin valinta 
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1. Fast Monitor Mode valinnalla saadaan mittaus näkymään kuvaajassa/taulukossa, 

mutta ohjelma ei tallenna kaikkia mittauspisteitä. 

2. Keep Mode valinnalla saadaan mittauspisteet näkymään kuvaajassa, mutta niiden 

tallentamiseksi täytyy painaa  -painiketta ennen kuin lopettaa mittauksen 

Stop -painikkeesta. 

3. Continuous Mode valinnalla jokainen Record -painikkeesta aloitettu mittaus 

tallentuu ohjelmaan erillisenä mittauksena.  

Yleisimmin mittausmoodiksi kannattaa valita Continuous Mode, sillä siinä kaikki mitatut 

pisteet tallentuvat ja tallennusta ei tarvitse erikseen tehdä, vaan mittauksen aloittaminen 

aloittaa myös suoraan tallennuksen. 

 

2.2 Mittausdatan esitystavat 

Capstonessa on mahdollista tarkastella mitattua dataa erilaisilta näytöiltä. Seuraavassa on 

lyhyesti esiteltynä aloitusikkunassa näkyvät erilaiset datan esitystavat. 

Painikkeella saadaan ruutuun yksi taulukko ja yksi kuvaaja, joista 

mittausdataa voidaan tarkastella.  

    

Painikkeesta saadaan näyttö jaettua kolmeen osaan. Kuvaajan 

yläpuolella oleviin laatikoihin voidaan valita Select Measurement 

-kohdista halutun suureen viimeisimmän mittauspisteen arvot. 

 

Painikkeella saadaan näyttöön kaksi laatikkoa, joihin voidaan 

valita mittauksesta kahden eri suureen arvot.  

 

Painikkeella saadaan näyttöön tekstilaatikko sekä yksi kuvaaja. 
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Pikakuvakkeella saadaan ruutu jaettua kahteen osaan, joista 

kumpaankin on mahdollista valita haluttu datan esitystapa 

painamalla syntyneen laatikon keskelle tullutta -nappia.  

 

Painikkeella saadaan ruutu jaettua yhteen pieneen ja yhteen 

isompaan näyttöön, joihin voidaan -painikkeesta valita 

haluttu datan esitystapa. 

 

Painikkeesta ruutu jakautuu kolmeen osaan, joista jokaiseen on 

mahdollista valita haluamansa datan esitystapa -

painikkeesta 

 

Painikkeella ruutu jakautuu neljään osaan, joihin voidaan valita 

halutut esitystavat -painikkeella. 

 

3 Ajasta riippuvan suureen mittaaminen 

Seuraavaksi käydään läpi yleisin töissä käytetty mittaustapa, eli jonkun suureen, kuten 

paikan mittaus ajan funktiona. Luvussa 4 käsitellään mittausta muunnoksen avulla ja ns. x-y 

-mittaustapaa, jossa mitataan kahta ajasta riippuvaa suuretta, joista halutaan tehdä kuvaaja 

toistensa funktiona.  

Seuraavaksi käydään läpi Capstonella tapahtuvan mittausprosessin eri vaiheet. 
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3.1 Tyhjän kuvaajan ottaminen esille 

Sensorien ja mittausmoodin valinnan jälkeen aloitusikkunan pikakuvakkeista valitaan 

mieluisa esitystapa mitattavalle datalle. Esimerkiksi valitsemalla  saadaan mitatusta 

datasta yhtä aikaa näkymään mittauspisteet ja näiden pohjalta tehty kuvaaja. 

 

 

Mitattaessa esimerkiksi kappaleen paikkaa ajan funktiona, valitaan taulukon yläpuolelta 

Select Measurement -kohdista (kuva 7) Position (m) ja Time (s). Kuvaajalle valitaan 

pystysuorasta Select Measurement -kohdasta suure, jonka kuvaajaa halutaan tarkastella 

(tarkasteltavan suureen voi vaihtaa myöhemmin).  

 

3.2 Mittauksen aloittaminen  

Mittaukset voidaan aloittaa, kun mieleinen datan esitystapa on valittu ja ruudulla on esim. 

kuvan 8 kaltainen tilanne. Ennen varsinaisia mittauksia kannattaa laitteistoa testata ja 

katsoa vaikuttaako saatu mittaustulos oikealta. Koemittauksia tehdessä laitteisto tulee 

tutummaksi ja näin varsinaisten mittausten tekeminen on helpompaa. 

Kuva 7. Capstonen näyttämä, kun tyhjä taulukko ja kuvaaja on otettu esille 
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Mittaukset käynnistetään painamalla kuvan 8 alalaidassa näkyvää punaista Record -

painiketta. Tällöin laitteisto laskee kuvassa 8 näkyvään taulukkoon mittauspisteitä ja piirtää 

niistä samanaikaisesti kuvaajaa valitulla taajuudella. Mittaus voidaan pysäyttää painamalla 

Stop -painiketta (sama kuin Start). 

 

 

Jos mittauksia on tehty useita, saadaan muunkin kuin viimeisimmän mittauksen kuvaaja 

näkyviin painamalla -painiketta ja tämän jälkeen painikkeen viereisestä 

alasvetovalikosta valitsemalla haluttu mittaus.  

 

Kuva 8. Capstonen näyttämä, kun taulukkoon ja kuvaajaan on valittu mitattavat suureet 
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3.3 Mittauksen/mittauspisteen poistaminen ja huomiotta jättäminen 

kuvaajassa  

Jos tehtyihin mittauksiin on tullut huonosti onnistuneita mittauksia tai jostain syystä 

toisistaan paljon poikkeavia mittauspisteitä, voidaan ne poistaa kokonaan tai jättää 

huomiotta datan analysoinnissa. 

Viimeisimmän mittauksen poistaminen tapahtuu valitsemalla näytön alalaidasta Delete Last 

Run. Saman painikkeen oikeanpuoleisesta alasvetovalikosta voidaan valita poistettavaksi 

myös muu kuin viimeisin mittaus. Vahingossa poistetun mittauksen saa takaisin painamalla 

ylhäällä olevalta työkaluriviltä  -painiketta.  

 

Mittauksesta voidaan jättää huomioimatta mittauspisteitä seuraavalla tavalla: 

1. Valitaan taulukon yläpuolelta  ja maalataan taulukosta/kuvaajasta poistettava 

piste. Nyt valittu mittauspiste näkyy kuvaajalla keltaisena. 

2. Valitaan kuvaajan yläpuolella näkyvältä työkaluriviltä ja Exclude Highlighted 

Data, tällöin kuvaajaan tulee valitun pisteen paikalle rasti ja kyseinen mittauspiste ei 

vaikuta enää kuvaajaan. Valittu mittauspiste on mahdollista poistaa myös 

klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta taulukossa keltaisella näkyvän pisteen päällä ja 

valitsemalla Exclude Data.  

3. Poistettu mittauspiste on mahdollista palauttaa kuvaajaan valitsemalla uudelleen

 ja Restore All Exluded Data for Active Data Sets tai klikkaamalla hiiren oikeaa 

nappia taulukossa näkyvän yliviivatun mittauspisteen päällä ja valitsemalla Restored 

Excluded Data. 

Mittauspisteiden poistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla: 

1. Valitaan taulukon yläpuolelta -painike ja valitaan poistettava mittauspiste 

taulukosta. 

2. Valitaan kuvaajan yläpuolelta  -painike ja Delete Highlighted Data. 
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3. Poistetut mittauspisteet on mahdollista palauttaa valitsemalla sivun yläreunasta 

-painike. 

 

3.4 Mittauksen tallentaminen 

Mitattu data voidaan tallentaa valitsemalla File ja Save Experiment. Näin päästään 

valitsemaan kansio, mihin mittausdata halutaan tallentaa.  Jos mitattua dataa halutaan 

käsitellä kotona tai jollakin toisella ohjelmalla kuin Capstonella, täytyy mittausdata siirtää 

sellaiseen muotoon (tekstitiedostoksi), että kuvaajan piirtäminen onnistuu. Mittausdata 

muunnetaan tekstitiedostoksi valitsemalla File, Export Data ja tiedoston tallennustyypiksi 

Text (Tab delimited)(*.txt). Nyt tallennetusta tiedostosta mittauspisteet voidaan helposti 

siirtää toiseen ohjelmaan. 

 

3.5 Skaalaus, zoomaus ja akselien siirtäminen 

Mitatun datan skaalaa voidaan tarpeen mukaan muuttaa. Skaalaaminen onnistuu 

mittauksen aikana tai sen jälkeen. Skaalaus tapahtuu viemällä hiiri kuvaajan päälle ja 

rullaamalla hiirtä. Tällöin kuvaajan kumpikin asteikko muuttuu samassa suhteessa. Kuvaajaa 

voidaan myös liikutella ikkunassa raahaamalla sitä hiirellä haluttuun suuntaan. Ainoastaan 

toisen akselin skaalaaminen onnistuu viemällä hiiri asteikon päälle, tällöin hiiren kuva 

muuttuu nuoleksi ja nyt klikkaamalla hiirtä ja liikuttelemalla sitä haluttuun suuntaan 

saadaan asteikko skaalautumaan. Kaikkien datapisteiden saaminen näytölle onnistuu 

helposti painamalla kuvaajan vasemmassa yläkulmassa sijaitsevaa  -painiketta.  

 

3.6 Mitatusta datasta usean kuvaajan luominen 

Mitatun datan pohjalta esimerkiksi paikan mittauksessa ajan suhteen on mahdollista tehdä 

erilaisia kuvaajia, kuten nopeus ajan suhteen ja kiihtyvyys ajan suhteen kuvaajat. Uusien 

kuvaajien luomiseen on ainakin kaksi eri tapaa: 
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1. Valitaan ylhäällä olevasta valikosta -painike, minkä jälkeen avautuvassa 

uudessa välilehdessä oikean puoleisesta pystyvalikosta joko tuplaklikataan Graph -

pikakuvaketta tai raahataan se ikkunan keskelle.  Näin saadaan kuvaaja, jonka 

vasemmasta reunasta voidaan valita Select Measurement -kohdasta haluttu suure 

kuvaajalle.  

2. Kuvaajia voidaan tehdä useampia eri välilehdille ensimmäisellä tavalla tai sitten 

voidaan tehdä useampi kuvaaja samaan ikkunaan. Useamman kuvaajan luominen 

samalle välilehdelle onnistuu valitsemalla ensimmäisen kuvaajan yläpuolella olevasta 

valikosta -painike, joka luo toisen kuvaajan samaan ikkunaan. Tällä tavalla 

voidaan tehdä useampi kuvaaja samaan ruutuun.  

 

3.7 Kuvaajan tulostaminen 

Capstonella piirretty kuvaaja on mahdollista tulostaa valitsemalla ylävalikosta File ja Print. 

Ohjelma tulostaa tällöin kaikilla välilehdillä olevat kuvaajat/taulukot, jos tulostettavia sivuja 

ei erikseen määritetä. Yleensä kannattaa vaihtaa tulostusasetuksista sivun asento 

vaakatasoon, jotta tulostettavaan sivuun ei jäisi isoja tyhjiä reunoja. Sivun kääntäminen 

tapahtuu valitsemalla File ja Print Page Setup, josta valitaan Orientation -kohdasta 

Landscape. Valitsemalla File ja Print Preview voidaan tulostuvaa kuvaajaa/kuvaajia katsella 

ennen niiden tulostamista.  

Jos kuvaaja on tarkoitus liittää työselostukseen, kannattaa kuvaaja siistiä ja nimetä. 

Kuvaajan nimeäminen onnistuu avaamalla välilehti, jossa kuvaaja on, valitsemalla oikeassa 

reunassa olevasta pystyvalikosta Text Box ja raahaamalla se hiirellä kuvaajan yläpuolelle. 

Nyt kuvaajalle pystytään antamaan tekstilaatikkoon nimi. Lisää ohjeita kuvaajan ulkoasun 

muokkaamiseen löytyy luvusta 9.  
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4 Mittaaminen muunnoksen avulla tai x-y-moodissa 

Joissakin tapauksissa haluttua suuretta ei ole mahdollista mitata suoraan. Esimerkki 

tällaisesta mittauksesta on virran mittaaminen, sillä oppilaslaboratoriossa on käytössä 

ainoastaan jännitteen mittaamiseen soveltuvia jänniteantureita. Tällaisessa tilanteessa 

joudutaan käyttämään jotain tunnettua vastusta, jonka yli jännite mitataan ja virta lasketaan 

mitatun jännitteen ja resistanssin avulla.  

Joissakin tapauksissa puolestaan halutaan piirtää kuvaaja kahdesta mitatusta suureesta 

siten, että toinen esitetään toisen funktiona. Näitä kahta edellä mainittua tapaa tarvitaan 

esimerkiksi Resistanssin lämpötilariippuvuus -laboratoriotyössä, jonka työpaikkaohjeesta 

löytyy tarkemmat ohjeet näiden menetelmien käyttöön kyseisessä tilanteessa. 

 

4.1 Ajasta riippuvan suureen mittaaminen muunnoksen avulla 

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa seurataan kondensaattorin purkautumista 470 Ω 

vastuksen läpi. Tällöin piirissä kulkeva virta ja vastuksen yli mitattava jännite riippuvat 

ajasta. Seuraavien ohjeiden avulla saadaan tehtyä kuvaaja virrasta ajan funktiona. 

1. Asetetaan jänniteanturi toimintaan luvun 2 ohjeen mukaan. 

2. Painetaan -painiketta vasemmalla pystyssä olevasta työkalurivistä. 

3. Laskukaava virralle saadaan ohjelmoitua tuplaklikkaamalla avautuvan ikkunan 

kaavariviä Calculations -kohdan alapuolella (kuva 9). Kaavariville syötetään ”I = 

x/470”, Units -kohtaa tuplaklikataan ja kirjoitetaan oikea yksikkö ja lopuksi painetaan 

Enter.  

4. Tämän jälkeen Capstone haluaa määritellä muuttujan x. Nyt tuplaklikataan toista 

kaavariviä, missä näkyy punaisena ”x = ”. Tämän jälkeen painetaan hiiren oikeaa 

painiketta kaavarivin päällä ja avautuvasta valikosta valitaan kohta Insert Data ja 

Voltage (V).  

5. Tämän jälkeen Calculator -ikkuna voidaan sulkea painamalla uudelleen -

painiketta vasemmasta pystyvalikosta. 
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6. Nyt aloitusikkunasta valitaan datalle mieluinen esitystapa. Esimerkiksi, jos 

mittauksen aikana halutaan tarkastella vain yhtä kuvaajaa, voidaan Capstonen - 

aloitusikkunassa tuplaklikata oikealla pystyvalikossa olevaa Graph -pikakuvaketta. 

7. Valitaan halutut suureet kuvaajan akseleille Select Measurement -kohdista ja 

aloitetaan mittaus normaalisti luvun 3 ohjeen mukaan. 

 

 

4.2 Mitatun suureen kuvaajan piirtäminen toisen mitatun suureen 

funktiona (x-y-moodi) 

Joissakin tilanteissa halutaan piirtää kuvaaja, kahdesta mitatusta suureesta siten, että toinen 

esitetään toisen funktiona. Esimerkiksi Resistanssin lämpötilariippuvuus -työssä tulee tehdä 

(𝑡𝐾, 𝑅) -kuvaajaan suoransovitus. Kyseisessä laboratoriotyössä lämpötilalle annetaan 

kalibraatioyhtälö, sekä resistanssin laskemiseen tarvittava lauseke, jotka tulee ohjelmoida 

Capstoneen luvun 4.1 esimerkin kohdan 3 avulla (kuva 10). Työohjeessa annettujen 

lausekkeiden avulla Capstone laskee nyt jokaiseen mittauspisteeseen (𝑡𝐾, 𝑅) -arvoparin. 

 

Kuva 9. Muunnoskaavan ohjelmoiminen 
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Haluttu kuvaaja saadaan näyttöön valitsemalla sivun ylhäällä olevasta työkalurivistä 

-painike ja tuplaklikkaamalla tämän jälkeen oikealta pystyvalikosta Graph -kohtaa. 

Nyt kuvaajaan voidaan valita halutut suureet Select Measurement -kohdista. 

 

 

5 Oman ja Capstonessa valmiina olevan sovituksen tekeminen  

Usein fysiikan laboratoriotöissä on tarpeen tehdä jonkinlainen sovitus mitattuun dataan. 

Tehtävien sovitusten avulla saadaan tietää mitatuista arvoista erilaisia suureita virheineen. 

Seuraavien ohjeiden avulla pystytään tekemään oma ja Capstonessa valmiina oleva sovitus 

mitattuun dataan. 

 

Kuva 10. Calculator -ikkunan näyttämä, kun kalibraatioyhtälö ja resistanssin laskemiseen 
tarvittava lauseke on ohjelmoitu  
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5.1 Capstonessa valmiina olevan sovituksen tekeminen mittausdataan 

Sovituksen tekeminen dataan tapahtuu Capstonessa valitsemalla kuvaajan yläpuolella 

olevalta työkaluriviltä -painike, joka luo kuvaajan päälle laatikon. Tämä laatikko tulee 

siirtää kuvaajan päälle siten, että sen alle jää ne mittauspisteet, joihin sovitus on tarkoitus 

tehdä. Laatikon kokoa on mahdollista muuttaa viemällä hiiri laatikon reunoilla näkyvien 

pallojen päälle ja raahaamalla näitä palloja. 

Mittauspisteiden valitsemisen jälkeen, painetaan kuvaajan yläpuolella olevasta 

työkalurivistä  -painiketta. Tästä painikkeesta päästään valitsemaan sovitettava  

 

lauseke/lausekkeet. Tällöin kuvaajaan ilmestyy valittu sovitus ja laatikko, jossa näkyy tehdyn 

sovituksen tiedot (kuva 11). Laatikko sisältää tiedot tehdyn sovituksen tyypistä, vakioista 

virheineen ja korrelaatiokertoimen r. Laatikkoon saadaan näkymään myös MSE (varianssi) ja 

RMSE (keskihajonta) painamalla laatikon päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 

näytettävät parametrit.  

Kuva 11. Sovituksen tekeminen 
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Jos halutaan tietää tarkemmat arvot sovituksen antamille parametreille, painetaan laatikon 

päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitaan Curve Fit Properties, Numerical Format ja tämän 

jälkeen vakioiden kohdalla painetaan Coefficients ja valitaan kohdasta Number of 

Significant Figures haluttu tarkkuus. Samalla tavalla saadaan selville myös esimerkiksi 

virheille suurempi tarkkuus.   

 

5.2 Oman sovituksen tekeminen mittausdataan 

Oman sovituksen tekeminen tapahtuu valitsemalla mittauspisteet joihin sovitus tehdään 

luvun 5.1 ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen valitaan  -painikkeen alasvetovalikosta 

kohta User Defined: f(x). Dataan sovitettava lauseke päästään määrittelemään valitsemalla 

vasemmasta pystyvalikosta -painike (jos painike ei näy valikossa klikkaa kuvaajaan 

ilmestynyt tietolaatikko aktiiviseksi) ja kirjoittamalla haluttu lauseke ikkunassa näkyvään 

tyhjään kaavariviin (kuva 12). Painamalla Apply -painiketta samassa ikkunassa,  

 

 

Kuva 12. Oman sovituksen tekeminen kuvaajaan 
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Capstone sovittaa annetun lausekkeen valittuihin datapisteisiin. Kaavarivin alapuolella 

päästään määrittämään syötetyssä lausekkeessa mahdollisesti esiintyvien vakioiden 

alkuarvot Initial Guess -kohdassa.  

5.3 Virhesuoran piirtäminen kuvaajaan 

Mittauspisteiden virheet saadaan kuvaajaan näkyville, valitsemalla kuvaajan yläpuolella 

olevasta palkista -painike, Active Data Appearance ja valitsemalla kohdat Show 

Vertical Error Bars (y-akselilla olevan suureen virhe) sekä Show Horizontal Error Bars (x-

akselilla oleva virhe). Tämän jälkeen Error Bar Type -valikosta voidaan valita, minkä 

tyyppinen virhe kuvaajassa näkyy sekä päästään määrittelemään virheen suuruus. 

Virhesuoran piirtäminen kuvaajaan tapahtuu valitsemalla luvun 5.1 ohjeiden mukaan 

mittauspisteet, joihin sovitus tehdään. Tämän jälkeen luvun 5.2 ohjeen mukaan valitaan 

sovitettavaksi funktioksi itse määritelty funktio, joka saadaan ohjelmoitua myös ohjeen 5.2 

mukaisesti.  

 

6 Kuvaajien ja taulukkodatan analysointi ja laskintoiminto 

Capastonessa on mahdollista laskea tehdystä kuvaajasta/taulukosta tilastollisia 

tunnuslukuja. Näistä on mahdollista määrittää mm. minimi- ja maksimiarvoja, 

kulmakertoimia sekä pinta-aloja. Yhden yksittäisen mittauspisteen tarkka arvo kuvaajalla 

voidaan selvittää helposti valitsemalla kuvaajan yläpuolelta -painike ja Add 

Coordinates/Delta tool tai Add Multi-Coordinates Tool. Add Coordinates/Delta tool valinta 

luo kuvaajaikkunaan laatikon, joka pystytään hiirellä siirtämään haluttuun 

mittauspisteeseen.  Add Multi-Coordinates Tool valinta luo kuvaajaan pystyssä olevan 

suoran, joka pystytään helposti siirtämään halutun x-akselin arvon kohdalle. Tämän 

syntyneen suoran leikkauspiste kuvaajan kanssa näkyy laatikossa suoran lähellä. 

Jälkimmäinen valinta on hyödyllinen, jos on tarpeen tietää esimerkiksi samassa ikkunassa 

näkyvien useampien kuvaajien arvot samassa x-akselin pisteessä. 
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6.1 Tilastollisten suureiden määrittäminen 

Kuvaajan/taulukon yläpuolella näkyvän työkalupalkin -painikkeen alasvetovalikosta 

voidaan valita kuvaajasta tai taulukosta neljä eri tilastollista suuretta: 

1. Minimum -painike luo kuvaajaan y-akselin minimiarvon kohdalle suoran, jonka arvo 

näkyy suoran alapuolella. Kyseinen painike on hyödyllinen esimerkiksi, jos halutaan 

tietää taulukkodatan minimiarvo. 

2. Maximum -painike luo suoran y-akselin maksimiarvon kohdalle. Maksimin arvo 

näkyy suoran yläpuolella. Tämä toiminto on hyödyllinen laskettaessa jaksonaikoja 

Capstonella, sillä tällöin tulee tietää kuinka paljon mittauspisteet menevät koko data-

alueen yläpuolelle. 

3. Mean -painike tekee kuvaajaan suoran y-akselin arvojen keskiarvon kohdalle. Suoran 

arvo näkyy suoran yläpuolella. Kyseinen työkalu on hyödyllinen, jos tarvitsee 

esimerkiksi laskea sinimuotoisen kuvaajan jaksonaikoja.  

4. Standard Deviation -painike laskee mittauspisteiden arvojen keskihajonnan ja 

värittää kuvaajan taustaa keskihajonnan verran keskiarvosuoran molemmin puolin. 

Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi määritettäessä amplitudin arvoja 

Capstonella. Tällöin tarvitsee tietää kuinka paljon datapisteiden arvot eroavat koko 

data-alueen arvoista sen ylä- ja alapuolella. 

 

6. 2 Geometristen suureiden määrittäminen 

Monissa fysiikan ongelmissa on tarpeellista selvittää kuvaajan alapuolelle jäävän alueen 

pinta-ala esim. kuljettu matka (nopeus-aika kuvaajasta), tai kulmakertoimen arvo jossain 

tietyssä pisteessä. 

Kuvaajan alle jäävän pinta-alan laskeminen tapahtuu valitsemalla ensiksi luvun 5.1 mukaan 

mittauspisteet, joiden alle jäävän pinta-alan alue halutaan laskea. Tämän jälkeen valitaan 

ylhäällä olevasta työkalurivistä Display area under active data -painike (kuva 13), jolloin 

ohjelma laskee automaattisesti kuvaajan alle jäävän pinta-alan arvon 
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Kulmakertoimen laskeminen Capstonen avulla tapahtuu valitsemalla kuvaajan yläpuolella 

olevalta työkaluriviltä -painike, jolloin ikkunaan tulee pätkä katkoviivaa sekä [m=?] -

laatikko. Raahaamalla hiirellä katkoviiva kuvaajan päälle, muuttuu se kuvaajan tangentiksi 

tässä pisteessä. Samalla ilmestyy laatikkoon kulmakertoimen arvo tässä pisteessä (kuva 14). 

Kulmakertoimen arvon tarkkuutta pääsee muokkaamaan klikkaamalla hiiren oikeaa 

painiketta tangentin päällä ja tämän jälkeen valitsemalla Slope Tool Properties, Slope Tool 

ja valitsemalla kohdasta Significant Figures, haluttu määrä merkitseviä numeroita. 

Tangentteja on mahdollista luoda useita samaan kuvaajaan edellä mainittujen ohjeiden 

mukaan. 

 
Kuva 13. Kuvaajan alle jäävän pinta-alan laskeminen 

Kuva 14. Kulmakertoimen määrittäminen 
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Kuvaajaan piirretty tangentti on mahdollista poistaa klikkaamalla tangentin päällä hiiren 

oikeaa painiketta ja valitsemalla kohta- Delete Slope Tool. 

 

6.3 Capstonen laskintoiminto 

Capstonessa oleva laskin on höydyllinen työkalu datan analysointiin (kuva 15). Sen avulla 

voidaan mitatusta datasta laskea erilaisia arvoja, sekä tehdä töissä tarvittavia 

laskusijoituksia. Capstoneen on mahdollista ohjelmoida myös omia lausekkeita (ohje luvussa 

4.1), mutta se sisältää myös joitakin valmiiksi ohjelmoituja lausekkeita, joiden käyttöä 

opastetaan seuraavassa luvussa.  

Kuva 15, Capstonen laskintoiminto 
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6.4 Capstoneen valmiiksi ohjelmoidun lausekkeen käyttäminen (esim. 

jaksonajan laskeminen) 

Kytketyt harmoniset värähtelijät -laboratoriotyössä määritetään kahden kytketyn 

harmonisen värähtelijän ominaistaajuus jaksonajan avulla. Jaksonajan laskeminen tehdystä 

mittauksesta voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Seuraavassa opastetaan Capstonen 

laskimen avulla tehtävään jaksonajan määritykseen. 

1. Valitaan   -painike. Ja tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta kohta Special 

kuva 16), tästä valikosta löytyy useita valmiiksi ohjelmoituja lausekkeita. 

 

2. Avautuvasta valikosta valitaan kohta Period, jolloin laskimen kaavariville ilmestyy 

period(10;10;1;).  

3. Lausekkeen ensimmäiseen sarakkeeseen tulee kirjoittaa arvo (prosentteja), jonka 

perusteella Capstone etsii mittauspisteiden maksimiarvoja, kun datapisteiden arvot 

menevät tämän annetun arvon verran koko data-alueen yläpuolelle.  

4. Lausekkeen toiseen sarakkeeseen määritellään arvo (prosenteissa), jonka mukaan 

ohjelma etsii minimien arvoja, kun mittauspisteiden arvot menevät tämän annetun 

arvon verran alemmaksi koko data-alueen mittauspisteistä.  

 

Kuva 16. Capstonen laskin 
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5. Kolmanteen sarakkeeseen laitetaan aika, jonka välein minimejä ja maksimeja 

etsitään.  

6. Neljänteen sarakkeeseen määritellään mittaus, josta jaksonaikoja halutaan laskea. 

Tämä tapahtuu esimerkiksi klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta neljännen sarakkeen 

kohdalla ja valitsemalla Insert Data ja haluttu mittaus. Tämän jälkeen kohtaan Units 

valitaan oikea yksikkö.  

7. Jaksonajan lausekkeen nimeäminen tapahtuu esim. kirjoittamalla kaavariville 

”Jaksonaika = ” ennen määriteltyä period(10;10;1;) -lauseketta (kuva 17). Esimerkiksi 

kirjoitettaessa kaavariville period(10;10;1;[Paikka(m)] ohjelma etsii 10 prosenttia 

koko data-alueen yläpuolelta ja 10 prosenttia koko data-alueen alapuolelta 

mittauspisteiden minimin ja maksimin arvoja yhden sekunnin ajanjakson aikana. 

 

 

Nyt jos kaikki on mennyt oikein, saadaan jaksonaikakuvaaja luotua esimerkiksi 

paikkakuvaajan kanssa samaan ikkunaan luvun 3.6 mukaan. Uuteen kuvaajaan saadaan 

näkyville Select Measurement -kohdasta jaksonaika (kuva 18). 

Toinen vaihtoehto määrittää kuvaajan jaksonaika on tehdä kuvaajaan Capstonessa valmiina 

oleva sinimuotoinen sovitus valitsemalla luvun 5.1 ohjeen mukaan sovitettavaksi funktioksi 

Sine: 𝐀𝐬𝐢𝐧(𝛚𝐭 +  𝛗) + 𝐂, jolloin ohjelma laskee sovitetun kuvaajan ominaistaajuuden 

virheineen (kuva 18). 

Käytettäessä Capstonen laskimeen valmiiksi ohjelmoituja lausekkeita nähdään niiden 

käyttöohjeet laskimen alareunassa, kun viedään hiiri käytettävän lausekkeen päälle. 

 

Kuva 17. Esimerkkisijoitus kaavariville 
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7 Valmiin taulukkodatan tuominen tekstitiedostona 

Capstoneen on mahdollista tuoda valmista taulukkodataa kahdella eri tavalla. Seuraavassa 

esitellään, miten datan tuominen käytännössä tapahtuu. 

7.1 Datan syöttäminen taulukkoon 

Capstoneen voidaan syöttää käsin arvoja tuplaklikkaamalla ensiksi aloitusikkunassa kohtaa 

Table. Tällöin ruudulle avautuu taulukko, johon päästään kirjoittamaan haluttuja arvoja. 

Taulukon suureet voidaan nimetä uudelleen, klikkaamalla taulukon toiseksi ylimmällä rivillä 

olevia User Data -kohtia ja valitsemalla kohta Rename. Suureiden yksikkö voidaan valita 

kohdasta (units) ja Rename. 

Kuva 18. Jaksonaikakuvaaja 
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7.2 Taulukkodatan tuominen Capstoneen 

Capastonella tekstimuodossa tallennetun datan avaaminen onnistuu valitsemalla File ja 

Import Data. Tämän jälkeen valitaan datan esitystapa esim. taulukko (tuplaklikkaamalla 

oikealla pystyssä olevasta työkalurivistä Table -painiketta), jossa mittaustuloksia halutaan 

tarkastella. Nyt ikkunaan aukeaa taulukko, johon voidaan valita Select Measurement -

painikkeista Capstonella avatun tiedoston suureita. 

Taulukkoon syötetyistä arvoista on mahdollista laskea kohdassa 6.1 määritellyt tilastolliset 

suureet. Oletuksena Capstone laskee kyseiset suureet kaikista taulukossa olevista arvoista. 

Tilastolliset suureet on mahdollista laskea myös osasta mittauspisteitä maalaamalla 

taulukosta halutut mittauspisteet, klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla 

Highlight Data ja tämän jälkeen valitsemalla  -painikkeesta laskettavat tilastolliset 

suureet. 

Capstonella on edellytykset avata myös DataStudiolla tallennetut tiedostot. Tämä onnistuu 

valitsemalla File, Open Experiment ja valitsemalla tiedoston tyypiksi alasvetovalikosta 

DataStudio 1.9 files (*.ds). 

 

8 Capstonen videotoiminto 

Seuraavassa on ohjeet videoinnissa tarvittaviin alkuasetuksiin, videointiin ja tallennetun 

videon analysointiin. 

 

8.1 Videoinnin alkuasetukset 

Ensimmäiseksi tietokoneeseen tulee liittää videon kuvaamiseen sopiva kamera. Tämän 

jälkeen valitaan Capstonen aloitusikkunasta -painike, jonka jälkeen näyttöön tulee 

neljä eri vaihtoehtoa: 
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1. Open Movie File -painikkeesta voidaan avata valmiiksi kuvattuja QuickTime -

yhteensopivia videoita. 

2. Capture Image -valinnalla voidaan ottaa mittauksesta pysäytyskuvia (ei käytetä 

videon analysoinnissa). 

3. Record Explanatory Movie -valinnalla voidaan kuvata videoita, ilman, että 

mittausdataa nauhoitetaan.  

4. Movie with Synced Data -valinnasta video voidaan synkronisoida sensorin 

mittausdataan. 

Jos kuvattavaa videota on tarkoitus analysoida mittausdatan kanssa, valitaan kohta Movie 

with Synced Data. 

 

8.2 Videointi 

Kun haluttu videointitapa on valittuna, voidaan videon kuvaaminen aloittaa painamalla 

Video Record -työkaluriviltä -painiketta (kuva 19). Nyt ohjelma nauhoittaa videota, 

mutta ei muita mitattavia suureita. Videon kuvaaminen lopetetaan samasta painikkeesta 

kuin aloitetaankin.  

 

Jos samaan aikaan halutaan nauhoittaa videota ja mitata dataa, täytyy tallentaminen 

aloittaa kuvassa 20 näkyvästä  -painikkeesta. Tallennuksen lopetus onnistuu samasta 

painikkeesta. 

   

 

Kuva 19. Videon työkalurivi 

Kuva 20. Videon ja datan nauhoittaminen 
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8.2 Videon analysointi 

Seuraavassa on ohjeet videon analysoimiseen: 

1. Valitaan analysoitava data. Jos on tarpeellista, niin datan yksikköä tai mittaskaalaa 

voidaan vaihtaa.  

2. Kuvan 19 työkaluriviltä valitaan  -painike ja Enter video analysis mode. Tässä 

valikossa on mahdollista tarvittaessa muokata kohtia Real World Lenght -mistä 

asetetaan kansainvälisesti määritetyt pituuden yksiköt tai kohta Data Units, jossa 

voidaan asettaa itse haluttu yksikkö.  

3. Säädetään kuvaajan skaalaa siten, että kappaleen tiedetty pituus näkyy kuvassa 

oikein.   

4. Klikataan esinettä/kappaletta, jonka liikettä halutaan seurata. 

5. Valitaan datan esitystapa, jossa mittausta halutaan tarkastella luvun 2.1 ohjeen 

mukaan. 

6. Select Measurement -kohdasta valitaan video analyysissä mitattu suure esim. x-

Position, y-Position. 

 

9 Kuvaajien ulkoasun muokkaaminen 

Jos Capstonella mitattu/piirretty kuvaaja on tarkoitus liittää esimerkiksi lapputyöhön, tulee 

sitä muokata vaatimusten mukaiseksi. Seuraavassa on ohjeet kuvaajien ulkoasun 

muokkaamiseen Capstonella. 

 

9.1 Kuvaajan muokkaaminen ja virhepalkkien piirtäminen 

Viemällä hiiri yksittäisen mittauspisteen päälle ja klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta, on 

mahdollista tehdä mm. seuraavat muutokset kuvaajaan: 

 Show Connectin Lines valinnasta voidaan valita yhdistyykö mittauspisteet viivalla. 

 Show Data Points valinnasta voidaan kuvaajalta poistaa mittauspisteiden merkit. 
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  -painikkeesta avautuu Properties -ikkuna, jossa valitsemalla Active 

Data Appearance ja Show Vertical Error Bars sekä Show Horizontal Error Bars 

saadaan kuvaajaan näkymään mittauspisteiden virhepalkit.  

 Edellisen kohdan Properties -ikkunassa Error Bar Type -valikosta päästään 

valitsemaan näytettävän virheen tyyppi. Virheeksi voidaan valita Default Error, joka 

asettaa virheeksi datan absoluuttisen virheen. Percent Of Value valinnalla voidaan 

syöttää käsin haluttu suhteellinen virhe prosentteina. Fixed Range valinta antaa 

määrittää virheen absoluuttisena lukuna. Measurement kohdasta voidaan valita 

virheeksi jokin mitattu data tai itse laskimeen ohjelmoitu virheen lauseke. 

 

9.2 Kuvaaja-alueen muokkaaminen 

Viemällä hiiri kuvaajan taustan kohdalle ja painamalla hiiren oikeaa painiketta päästään 

muokkaamaan kuvaajan taustaa seuraavasti: 

 Show Major Grid Lines painikkeesta voidaan valita piirtyykö kuvaajaan harvempi 

ruudukko. 

 Show Minor Grid Lines painikkeesta päästään valitsemaan näkyykö kuvaajassa 

tiheämpi taustaruudukko. 

 Show Legend painikkeesta voidaan valita tuleeko -laatikko näkyviin. 

 

9.3 Kuvaajan ja mittausdatan nimeäminen 

Kuvaajan nimeäminen tapahtuu valitsemalla oikeasta pystyvalikosta kohta Text Box ja 

raahaamalla se mieluisaan paikkaan (kuva 21).  Nimeäminen tapahtuu klikkaamalla 

ilmestynyttä laatikkoa ja valitsemalla laatikon  -painikkeen valikosta miellyttävä fontti, 

sekä sopiva suuruus tekstille.  
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Mittausdatan nimeäminen tapahtuu valitsemalla  -painike ja klikkaamalla hiiren 

oikealla painikkeella avautuvassa ikkunassa suuretta tai mittausta, jonka nimi halutaan 

vaihtaa (kuva 22) ja valitsemalla kohta Rename.  

 

 

 

 

Kuva 21. Kuvaajan nimeäminen 

Kuva 22. Mittausdatan nimeäminen 
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9.4 Tulostaminen 

Kuvaaja on mahdollista tulostaa valitsemalla ylävalikosta File ja Print. Ohjelma tulostaa 

tällöin kaikilla välilehdillä olevat kuvaajat/taulukot, jos tulostettavia sivuja ei erikseen 

määritetä. Yleensä kannattaa vaihtaa tulostusasetuksista sivun asento vaakatasoon, jotta 

tulostettavaan sivuun ei jäisi isoja tyhjiä reunoja. Sivun kääntäminen tapahtuu valitsemalla 

File ja Print Page Setup, josta valitaan Orientation -kohdasta Landscape. Valisemalla File ja 

Print Preview voidaan tulostuvaa kuvaa/kuvaajia katsella ennen niiden tulostamista.  

 

10 Mittausdatan siirtäminen muihin ohjelmiin 

Mitattu data voidaan siirtää muihin ohjelmiin, kuten Exel, Origin tai Matlab. Jotta 

mittausdataa pystytään käyttämään muissa ohjelmissa, täytyy se tallentaa ensiksi txt -

muodossa. Tallentaminen tapahtuu valitsemalla File, Export Data ja kohtaan Save as type: 

valitaan muodoksi Text(Tab delimited)(*.txt). Nyt tiedosto on mahdollista avata txt -

muotoisena esimerkiksi Originissa ja Excelissä. 

 


