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  Johdantoa 

DataStudio on mittaus- ja datankäsittelyohjelmisto, jonka avulla monien fysiikan perusopintojen töiden 

mittaukset suoritetaan. Ohjelmaan tutustutaan Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä -ryhmätyössä ja 

käyttöä harjoitellaan erityisesti Kinematiikan kuvaajat -lapputyössä. Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia 

hakuteoksena muita töitä tekeville. Ohjelmaan on olemassa myös opiskelijalisenssi eli opiskelija voi 

asentaa ohjelman kotikoneelleen ilmaiseksi, jos oma kone käyttöjärjestelmineen on yhteensopiva 

DataStudion kanssa. Asennuslevyä voi pyytää lainaksi oppilaslaboratoriosta. Huom. DataStudio kannattaa 

päivittää uusimpaan versioon, jotta labrassa tehtyjen mittausten avaaminen kotona onnistuu varmasti. 

Päivitykset löytyvät ”download” -osiosta osoitteesta www.pasco.com/datastudio/home.html. 

DataStudion vahvuuksina opiskelijan kannalta on se, että sen avulla pystyy tekemään käytännössä katsoen 

kaikki fysiikan perusopintojen töissä tarvittavat laskut ja kuvaajankäsittelyt sovituksineen. Kannattaa 

kuitenkin muistaa, että mittausdatan käsittelyssä Origin ja Gnuplot (joista molemmista löytyy omat 

ohjevihkoset) ovat parempia työkaluja monipuolisuutensa takia, ja samalla perusteella laskujen tekemisessä 

OpenOfficen spreadsheet ja Excel (myös Excelin käytöstä löytyy ohje) voittaa DataStudion. DataStudion 

ominaisuudet ovat useimmiten kuitenkin riittäviä eli muita datankäsittelyohjelmia ei ole välttämätöntä 

hallita fysiikan perusopinnoissa. 

Tämän yleisohjeen ensimmäisissä luvuissa kerrotaan DataStudion käytöstä ja mittausten suorittamisesta. 

Viimeisissä luvuissa keskitytään datan ja kuvaajien muokkaamiseen ja käsittelyyn. 

 

 

 

 

 



 4 

1  Laitteiden kytkentä ja käynnistys 

Mittausta DataStudio-avusteisella laitteistolla aloitettaessa täytyy aluksi kytkeä kuvan 1 tai 2 mukainen 

pääte (interface) tietokoneen porttiin, tavallisimmin sarja- (tai SCSI-) porttiin (com). Portit ovat tietokoneen 

takana ja yleensä pystyasennossa.  

 
     

 

Kuva 1. Interface 750.                                      Kuva 2. Interface 500.  

Sarjaportteja voi olla eri määrä ja erilaisessa järjestyksessä kuin kuvassa 3, mutta portit ovat samoja. 

Mennessäsi mittaamaan laitteiston kuitenkin pitäisi olla suurin piirtein valmiina tai ainakin oikeat johdot 

ovat lähistöllä. Ja aina saa kysyä! 

 

Kuva 3. COM-portit. 

2  Ohjelman alkuasetukset 

Kun johdot ovat kiinni, tietokone voidaan laittaa päälle. Kuvassa 4 on DataStudion aloitusruutu. 

Tallennettu DataStudio-istunto avataan valitsemalla Open Activity. Uusi mittaus voidaan aloittaa 

valitsemalla Create Experiment. Valitsemalla Enter Data päästään syöttämään käsin arvoja taulukkoon, 

ja näihin arvoihin voidaan mm. tehdä suorasovituksia tai laskea tilastollisia tunnuslukuja. Graph Equation 

-toiminnon avulla voidaan piirtää funktioiden kuvaajia.  

Seuraavassa opastetaan uuden mittauksen aloittamiseen: 

1. Aloitusruudusta (kuva 4) valitaan Create Experiment. 

2. Tämän jälkeen valitaan interface. Mikäli ohjelma ei automaattisesti tunnista interfacea, näkyy 

ruudussa kuvan 5 mukainen teksti. Uusi interface valitaan Experiment Setup -ikkunasta löytyvästä 

Choose Interface -valikosta (kuva 6). Kun oikea interface on valittu, ilmestyy ruutuun teksti ”The 

interface is ready for use”. 
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Kuva 4. Aloitusruutu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. DataStudion näyttämä ennen interfacen valintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Interfacen valinta. 
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3. Omalle mittaukselle oikea sensori valitaan Experiment Setup -ikkunasta valitsemalla Add Sensor 

or Instrument  -välilehti. Sensori voidaan valita vaihtoehdoista ScienceWorkshop Analog 

Sensors, ScienceWorkshop Digital Sensors tai Instruments. Esimerkiksi liikesensori löytyy 

ScienceWorkshop Digital Sensors -valikosta nimellä Motion Sensor ja jänniteanturi 

ScienceWorkshop Analog Sensors -valikosta Voltage Sensor -nimellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Liikesensorin valinta ja asetusten muuttaminen. 

4. Sensorin asetukset näkyvät automaattisesti interfacen alapuolella, mistä asetuksia on helppo 

muuttaa omaan mittaukseen sopivaksi. Kuvassa 7 näkyvästä Measurement-valikosta ruksataan 

suure(et), jo(i)ta DataStudion halutaan mittaavan. Mittauksen alkamis- ja loppumisajankohtaa 

voidaan automatisoida Sampling Options -valikon kohdista Delayed Start ja Automatic Stop. 

Nimensä mukaisesti näistä asetuksista voi viivyttää mittauksen alkamisaikaa ja määrittää 

mittauksen automaattisen loppumisajankohdan. Nämä asetukset ovat käteviä varsinkin yksin 

mitattaessa, jolloin loppuu tarve olla monessa paikassa samaan aikaan. Asetuksia voidaan palata 

muuttamaan myös kesken mittausten. 

5. Kun kaikki tarvittavat asetukset on tehty, voidaan Experiment Setup -valikko sulkea ja päästään 

aloittamaan varsinaiset mittaukset. Asetukset saa myöhemmin tarvittaessa näkyviin Setup-napista. 
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3  Ajasta riippuvan suureen mittaaminen 

Tässä kappaleessa käydään läpi yleisimmin töissä käytettävä mittaustyyppi eli suureen, kuten paikan tai 

jännitteen, suora mittaaminen ajan funktiona. Luvussa 4 on esitelty harvemmin käytettäviä mittaustapoja, 

kuten muunnoksen avulla mittaaminen (esimerkiksi virran mittaaminen määritetyn jännitteen avulla) ja x-y 

-mittausjärjestely (eli kaksi ajasta riippuvaa suuretta, jotka piirretään kuvaajaksi toistensa funktiona, kuten 

oskilloskoopin x-y -moodissa). 

Seuraavaksi käydään läpi mittauksen eri vaiheet. 

3.1  Tyhjän kuvaajan ottaminen esille 

Kun tuplaklikataan Graphia Displays -ikkunasta, aukeaa kuvaajaikkuna oikealle. Ikkunassa on syytä lukea 

sama tieto kuin vasemmalla Data-kohdassa (esim. Voltage kuten kuvassa 8). Mikäli Data-ikkunassa ei lue 

mitään, ei mittalaitetta (sensor) ole vielä valittu kunnolla. Jos Data-ikkunassa on useampia mitattavia 

suureita, niin tuplaklikattaessa Graphia DataStudio antaa valikon, josta kuvaajaan tuleva suure voidaan 

valita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. DataStudion näyttämä, kun tyhjä kuvaaja on otettu esille. 

3.2  Mittauksen aloittaminen ja datan poistaminen 

Kun tietokoneen ruudulla on kuvan 8 mukainen tilanne, voidaan mittaukset aloittaa. Ennen lopullisten 

mittausten tekemistä kannattaa laitteistolla ”leikkiä” ja tehdä koemittauksia, jotta järjestelmä tulee tutuksi. 

Mittaukset käynnistetään Start-napista (kuvassa 8 Setup:in ja aikanäytön välissä). Tällöin laitteisto piirtää 

pisteitä kuvaajaan sillä näytteenottotaajuudella (Hz) kuin setupista (kuva 7: Sample Rate) on asetettu. Kun 

riittävä data on kerätty, voidaan mittaaminen pysäyttää Stop-painikkeella (joka on sama kuin Start). 



 8 

Datapisteiden väriä ja symbolia voidaan haluttaessa vaihtaa Data Properties -ikkunasta. Tämän ikkunan 

saa auki esimerkiksi tuplaklikkaamalla Data-valikosta halutun datasetin päältä, jolloin värinvaihto onnistuu 

Appearance-välilehden Change Color -napista ja symbolin vaihto napin alla olevasta valikosta (kuva 9).  

Jos tehdyissä mittauksissa on huonosti onnistuneita yrityksiä, voidaan tällaiset poistaa kolmella eri tavalla: 

1. Viimeisin mittaus voidaan poistaa valitsemalla Experiment-valikosta Delete Last Data Run tai 

painamalla Alt - . Tällöin poistuvat sekä kuvaaja että siihen liittyvä data. 

2. Mikä tahansa Graph-ikkunassa näkyvä kuvaaja voidaan poistaa valitsemalla ko. kuvaaja joko 

Graph-ikkunan legend-laatikosta tai painamalla hiiren vasenta näppäintä kuvaajan jonkin pisteen 

päällä. Sitten painetaan hiiren oikeaa näppäintä ja valitaan Remove Selected Data. Tällöin 

mittausdata ei katoa; vain kuvaaja poistetaan. 

3. Mikä tahansa mittaus voidaan poistaa kokonaan valitsemalla se Data-ikkunasta ja painamalla 

näppäimistön Delete-näppäintä. Tällöin poistuvat sekä kuvaaja että siihen liittyvä data. 

Huom. Jos mittauksia poistetaan Data-ikkunasta Deletellä, mittaukset poistuvat lopullisesti eikä Undo-

komentokaan tuo niitä takaisin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Datapisteiden värin ja symbolin vaihto. 

3.3  Mittauksen tallentaminen 

Kun on saatu hyvin onnistunut mittaus, se on hyvä tallentaa. Tämä onnistuu valitsemalla File ja Save 

Activity As . Mikäli aiotaan käsitellä mitattua dataa kotona tai mikroluokassa jollakin toisella ohjelmalla 

kuin DataStudiolla, on mittausdata siirrettävä Export -toiminnolla sellaiseen muotoon (ASCII-formaattiin 

eli puhtaaksi tekstitiedostoksi), että kuvanpiirtoon tarkoitetut ohjelmat, kuten Origin ja Gnuplot, sitä 

ymmärtävät. Siirtämisestä kerrotaan enemmän luvussa 9.1. 
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3.4  Skaalaus, zoomaus ja akselien siirtäminen 

Mittausdatan skaalaa voidaan tarpeen tullen muuttaa. Tämä onnistuu jo mittausten aikana tai vasta 

mittausten pysähdyttyä. Skaalaaminen onnistuu hiirellä akselien numeroiden kohdalta, jolloin kursori 

muuttuu ”venyneeksi” nuoleksi. Pitkien mittauksien lähempi tarkastelu vaatii akselien siirtämistä oikeaan 

kohtaan. Tämä tapahtuu hiirellä vetäen numeroiden välistä akseleiden kohdalta. 

Zoomauksen säätö sellaiseksi, että kaikki datapisteet mahtuvat näytölle, onnistuu Graph-ikkunan 

painikkeesta . Painikkeet  ja  puolestaan zoomaavat sisään ja ulos. Painiketta  klikkaamalla 

saa kursorin, jolla voi piirtää laatikon haluamansa alueen ympärille, jonka jälkeen kuva zoomaa näyttämään 

halutun alueen. 

 

Kuva 10. Graph-ikkunan yläpalkki. 

Kuvan 10 valikossa on monia muitakin toimintoja, joista käyränsovitus  esitellään luvussa 6, 

laskimen käyttö  luvuissa 4, 5 ja 7 sekä kuvaajaan liittyvien erilaisten ominaisuuksien ja arvojen 

määrittäminen ,  ja  luvussa 7.1. 

3.5  Kuvaajan tulostaminen 

Tulostettava kuvaaja pitää olla aktiivisessa Graph-ikkunassa. Jos halutaan tulostaa useampi 

samanaikaisesti mitattu kuvaaja (esimerkiksi paikka, nopeus ja kiihtyvyys), siirretään kaikki suureet Data-

ikkunasta hiirellä vetämällä samaan aktiivisena olevaan Graph-ikkunaan, jolloin kuvaajien pitäisi näkyä 

allekkain aika-akselin arvot synkronoituina. Ennen tulostamista kuvaaja(t) skaalataan mahdollisimman 

suureksi ja selkeäksi. Lisäksi yleensä kannattaa vaihtaa tulostusasetuksista sivun asento vaakatasoon, jotta 

tulosteeseen ei jäisi suuria tyhjiä reunoja. Tämä tapahtuu valitsemalla File ja Print Setup, jonka jälkeen 

aukeavasta ikkunasta valitaan Orientation: Landscape. 

Jos tuloste aiotaan liittää työselostuksen tai lomakkeen liitteeksi, kuvaaja kannattaa siistiä ja nimetä 

ennen tulostamista luvun 8 ohjeiden mukaisesti. Itse tulostaminen tapahtuu muista ohjelmista tuttuun 

tapaan valitsemalla File ja Print .  
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4  Mittaaminen muunnoksen avulla tai x-y-moodissa 

Joissakin tapauksissa haluttua suuretta ei voida mitata suoraan. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on virran 

mittaaminen, sillä laitoksella on käytössä ainoastaan jänniteantureita. Tällöin käytetään jotain tunnettua 

vastusta, jonka yli jännitettä mitataan ja virta lasketaan jännitteen ja tunnetun resistanssin avulla. Tällaista 

suureen muuntamista esitellään lyhyesti luvussa 4.1. Joissakin tilanteissa taas halutaan piirtää kuvaaja 

kahdesta mitatusta suureesta siten, että toinen esitetään toisen funktiona. Tämän tekeminen käydään läpi 

luvussa 4.2. Näitä molempia keinoja tarvitaan esimerkiksi työssä Resistanssin lämpötilariippuvuus, jonka 

työpaikkaohjeesta löytyvät myös yksityiskohtaiset ohjeet näiden menetelmien toteuttamisesta kyseisen työn 

tilanteessa.   

4.1  Ajasta riippuvan suureen mittaaminen muunnoksen avulla 

Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa seurataan kondensaattorin purkautumista 470 Ω vastuksen läpi. 

Piirissä kulkeva virta, ja siten vastuksen yli mitattava jännite, riippuvat ajasta. Seuraavien ohjeiden avulla 

saadaan piirrettyä piirissä kulkeva virta ajan funktiona: 

1. Jänniteanturi asetetaan toimintaan luvun 2 ohjeiden mukaisesti ja säädetään anturin asetukset. 

2. Painetaan -painiketta DataStudion ylätyökalurivissä. 

3. Laskukaava virralle saadaan tehtyä painamalla esiin ponnahtavasti Calculator-ikkunasta painiketta 

New, syöttämällä kaavariville Ohmin lain mukaisesti ”I = x/470” ja painamalla Accept (kuva 11). 

4.  Tämän jälkeen DataStudio pyytää määrittelemään muuttujan x. Klikataan Calculator-ikkunan 

Variables-kohdassa näkyvän pyynnön Please define variable x vasemmalla puolella olevaa 

alanuolipainiketta (kuva 11) ja valitaan esiin tulevasta valikosta Data Measurement ja sieltä 

edelleen jänniteanturi ”Voltage ChA” (jos jänniteanturi on kytketty porttiin A) ja painetaan OK . 

5. Painetaan lopuksi Accept ja suljetaan Calculator-ikkuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 11. Muunnoskaavan ohjelmoiminen Calculator-ikkunaan. 
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6. Nyt vasemmassa reunassa Data-ikkunassa (kuva 8) pitäisi näkyä jännitteen lisäksi I eli virta, jonka 

kuvaaja voidaan ottaa näkyviin: Graphia tuplaklikkaamalla esiin tulee valikko, josta valitaan I ja 

painetaan OK . Vaihtoehtoisesti voidaan vetää Graph-ikoni virta-Dataikonin päälle tai päinvastoin. 

7. Tämän jälkeen varsinainen mittaaminen sujuu normaalisti luvun 3.2 ohjeiden mukaan. 

4.2  Mitatun suureen kuvaajan piirtäminen toisen mitatun suureen funktiona (x-y-moodi) 

Tässä voidaan käyttää edellä olevaa esimerkkiä havainnollistamaan ns. x-y -mittausasetelmaa. Tämä 

esimerkki ei ole kovin järkevä, sillä virtahan laskettiin mitatusta jännitteestä. Tällöin virta-jännite-kuvaaja 

tulee olemaan täysin viivasuora. Mutta asian idea selviää tästäkin esimerkistä. 

1. Edellisen esimerkin kohdan 5. jälkeen Data-valikossa pitäisi näkyä jännite ja virta. (Jos 

todellisuudessa käytettäisiin kahta eri mittausanturia, niin Data-valikon tilanne olisi antureiden 

asentamisen eli luvun 2 toimenpiteiden jälkeen samanlainen.) 

2. Tuplaklikkaamalla Graphia saadaan esiin valikko, josta valitaan y-akselille tuleva muuttuja eli 

tässä tapauksessa jännite ”Voltage ChA”. Painetaan OK . Vaihtoehtoisesti voidaan vetää Graph-

ikoni jännite-Dataikonin päälle tai päinvastoin. Työpöydälle tulee kuvaaja, jossa y-akselilla on 

jännite ja x-akselilla aika. 

3. Vedetään hiirellä Data-valikosta I (eli virta) kuvaajan x-akselin päälle. Tämän jälkeen x-akselilla 

pitäisi näkyä virta ja y-akselilla jännite. 

4. Tämän jälkeen mittaaminen tehdään tutulla tavalla luvun 3.2 mukaan, jolloin DataStudio piirtää x-y 

-pistepareja kuvaajaan sillä näytteenottotaajuudella kuin antureiden asetuksissa on säädetty 

(molemmissa antureissa kannattaa luonnollisesti olla sama näytteenottotaajuus käytössä). 
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5  Kuvaajan piirtäminen käsin syötetystä datasta 

DataStudiota voidaan käyttää kuvaajien piirtämiseen siinäkin tapauksessa, että mittauksia ei ole tehty 

tietokoneella tai ne on tehty muulla ohjelmistolla. Data voidaan syöttää joko käsin (luku 5.1) tai tuoda 

DataStudioon tekstitiedostona (luku 5.2). Datan jatkokäsittelyn kannalta tekstitiedostona tuominen on aika 

rajoittunutta, sillä DataStudio käyttää vain kaksisarakkeisia taulukoita, joten monimutkaisemmat taulukot 

(esim. Excelillä tehdyt) kannattaa siirtää kuvaajien piirtämistä varten esim. Origin-ohjelmaan. 

5.1  Datan syöttäminen taulukkoon 

Jos halutaan syöttää DataStudioon arvoja käsin, valitaan alkuvalikosta (kuva 4) Enter Data. Esiin tulee 

taulukko, johon mittausarvot syötetään. Klikataan arvojen syöttämisen jälkeen ylävalikon -

näppäimestä Data- ja Displays-ikkunat näkyviin. Sarakkeisiin liittyvät suureet yksiköineen voidaan tämän 

jälkeen nimetä kappaleen 8.4 ohjeiden mukaisesti. Suljetaan lopuksi Data- ja Displays-ikkunat 

klikkaamalla Summary-näppäintä uudelleen.  

Sarakkeilla olevista mittausarvoista voidaan laskea tilastollisia tunnuslukuja (ks. luku 7.2). Kuvaajan 

DataStudio piirtää automaattisesti avoimena olevaan Graph-ikkunaan. Kuvaajaan voidaan tehdä sovituksia 

luvun 6 ohjeilla tai kuvaajaan liittyviä ominaisuuksia voidaan tutkia luvun 7.1 mukaisesti. 

5.2  Datan tuominen ohjelmaan tekstitiedostona 

Tässäkin vaihtoehdossa valitaan alkuvalikosta (kuva 4) Enter Data. Ensimmäiseksi kannattaa sulkea 

avoimena olevat taulukko ja kuvaaja. Datan tuominen onnistuu tämän jälkeen painamalla ylätyökalupalkin 

Import -painiketta tai valitsemalla File-valikosta Import Data . Import -komennolla voidaan tuoda 

DataStudioon txt-tiedostoon kahdeksi sarakkeeksi tallennettu data, jossa kuvaajan x-akselille tuleva data on 

vasemmassa sarakkeessa ja y-akselille tuleva data oikeassa sarakkeessa. Klikataan datan tuomisen jälkeen 

ylävalikon -näppäimestä Data- ja Displays-ikkunat näkyviin. Sarakkeisiin liittyvät suureet 

yksikköineen voidaan tämän jälkeen nimetä kappaleen 8.4 ohjeiden mukaisesti. Sarakkeilla olevista 

mittausarvoista voidaan laskea tilastollisia tunnuslukuja (ks. luku 7.2). 

Datasta voidaan piirtää kuvaaja vetämällä data Data-ikkunasta Graph-symbolin päälle (tai Graph-symboli 

datan päälle). Kuvaajaan voidaan tehdä sovituksia luvun 6 ohjeilla tai kuvaajaan liittyviä ominaisuuksia 

voidaan tutkia luvun 7.1 mukaisesti. 
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6  Sovitusten tekeminen ja funktioiden piirtäminen 

6.1  Sovitusten tekeminen mittausdataan 

Erilaiset sovitukset löytyvät työkalurivin -painikkeen alta. Tällöin kuvaajaikkunaan ilmestyy 

valittu sovitus ja laatikko, joka näyttää valitun sovituksen tiedot (kuva 12). Ikkuna sisältää sovituksen 

vakiot, korrelaatiokertoimen r ja vakioiden keskivirheet. Laatikon paikkaa kuvaajaikkunassa voi muuttaa 

hiirellä vetämällä. Tarkempaa tietoa sovituksesta saa tuplaklikkaamalla sovituksen tietolaatikkoa. Tämä 

avaa kuvan 13 kaltaisen sovitusikkunan, jossa näkyy mm. sovituksen yhtälö ja jossa voidaan muuttaa 

sovituksen tyyppiä. Tämän ikkunan Input -painiketta painamalla saadaan esiin valikko, josta voidaan valita, 

mihin dataan sovitus tehdään.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12. Suoransovitus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kuva 13. Käyränsovitusikkuna. 
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Oman mielivaltaisen sovituksen tekeminen onnistuu valitsemalla työkalurivin Fit -painikkeen alta User-

Defined Fit. Tämä avaa kuvan 13 kaltaisen ikkunan, mutta tässä ikkunassa voidaan haluttu sovitusyhtälö 

syöttää käsin.  

Sovituksen tekeminen vain osaan mittauspisteistä onnistuu hiirellä maalaamalla. Hiirellä maalataan haluttu 

osa mittauspisteistä ja ohjelma laskee tällöin sovituksen vain valittuihin pisteisiin. Sovitus palaa kaikkiin 

mittauspisteisiin kun maalaus poistetaan klikkaamalla hiirellä Graph-näytön tyhjää tilaa. 

Sovituksia käytettäessä on tärkeää käyttää oikeaa sovitusta, jotta ilmiön takana oleva fysiikka ei hämärtyisi 

hienon ja monimutkaisen sovituksen taakse! 

6.2  Teoreettisen käyrän tai virhesuoran piirtäminen datakuvaajaan 

Mittauspistejoukkoon voidaan piirtää teoreettinen käyrä tai tehtyyn suoransovitukseen voidaan piirtää 

virhesuorat käyttämällä Calculator-toimintoa  kuvaajaikkunan yläpalkista. Painiketta klikkaamalla 

aukeaa Calculator-ikkuna, jonka Definition-kohtaan ohjelmoidaan halutun kuvaajan yhtälö. Esimerkiksi 

kuvan 12 suoransovitukselle voidaan piirtää virhesuora ohjelmoimalla yhtälö vaikka nimellä Virhesuora 1 

Definition -riville (kuva 14). Paina Accept. Tämän jälkeen määritetään kaavassa oleva x-muuttuja 

Variables-kohdan alanuolipainikkeesta valitsemalla esiin tulevasta valikosta Model Range ja antamalla 

From- ja To-kenttiin mittausdatan x-akselin arvot siten, että pienin x:n arvo (tai sitä lähellä oleva luku) 

kirjoitetaan From -kenttään ja suurin arvo To-kenttään (esimerkin arvot on arvioitu kuvasta 12). Steps-

kentän luku kertoo, kuinka monta pistettä piirretään kuvaajaan From- ja To-arvojen väliin. Luvun kannattaa 

olla suuri, jos tehdään kuvaajaa teoreettisesta funktiosta, joka ei ole suora. Tällöin teoreettisesta kuvaajasta 

tulee siisti käyrä eikä sahalaitainen hahmotelma. Suoran tapauksessa Steps-kenttään riittäisi vaikka luku 1. 

Lopuksi paina vielä Accept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Virhesuoran piirtäminen.  
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Toinen virhesuora voidaan piirtää klikkaamalla auki olevan Calculator-ikkunan New-painiketta. Muutoin 

toimitaan vastaavasti kuin ensimmäisen virhesuoran tapauksessa, mutta nimi ja yhtälö tietysti muutetaan. 

Lisäksi ennen viimeisen Accept:n painamista muutetaan Properties-napista (kuva 14) avautuvasta 

ikkunasta Variable Name (suureen nimi) ja Variable Units (suureen yksikkö) samoiksi kuin kuvaajassa 

olevalla datalla (muutokset tehdään sekä Y Variable- että X Variable -välilehdille). DataStudio ei piirrä 

toista virhesuoraa automaattisesti samaan kuvaajaan, ja ellei kyseisiä asetuksia tehdä, ei kuvaajaa pystytä 

saamaan samaan kuvaajaan millään keinolla. Painetaan lopuksi Accept ja suljetaan Calculator. Toisen 

virhesuoran kuvaaja saadaan näkyviin vetämällä se Data-ikkunasta auki olevaan Graph-ikkunaan, jossa 

ovat tässä vaiheessa valmiina datapisteet, suoran sovitus ja ensimmäinen virhesuora. 

 

7  Kuvaajien ja taulukkodatan käsittely ja laskintoimi nto 

DataStudiossa voidaan myös laskea tilastollisia tunnuslukuja sekä taulukkodatasta (luku 7.2) että 

kuvaajassa olevasta datasta (luku 7.1). Kuvaajalta voidaan määrittää mm. kulmakertoimia, pinta-aloja, 

minimi- ja maksimiarvoja sekä jaksonaikoja (luku 7.1). Laskintoiminnossa voidaan ohjelmoida kaava ja 

tehdä töissä tarvittavia laskusijoituksia sen avulla (luku 7.3). 

7.1  Kuvaajaan liittyvien tunnuslukujen määrittämin en 

Statistics-toiminnolla onnistuu esimerkiksi kuljetun matkan määrittäminen nopeuskuvaajasta pinta-alana 

(Fysiikka 1 -kurssin Kinematiikan kuvaajat -työ) sekä intensiteettien minimien ja maksimien etsiminen 

(Fysiikka 3 -kurssin Fraunhoferin diffraktio -työ). Kuvaajaikkunan statistiikat saadaan näkyviin 

klikkaamalla -painiketta ikkunan yläreunasta tai vastaavasti klikkaamalla hiiren oikealla napilla 

kuvaajaikkunaa ja ruksaamalla esiin ponnahtavasta valikosta Statistics-kohta. Ohjelman näyttämät 

statistiikat voidaan valita klikkaamalla -painikkeen nuolipainiketta. Tarjolla on minimi, maksimi, 

keskiarvo, keskihajonta ym. tilastotietoja. Oletuksena statistiikat lasketaan kaikista mittauspisteistä. 

Tarvittaessa voidaan tarkastella vain tiettyä väliä maalaamalla haluttu osa kuvaajasta hiirellä. Statistics-

laatikko siirtyy näyttämään vain maalatun pätkän tietoja. Tällä tavalla onnistuu esimerkiksi huonosti 

erottuvien matalien maksimi/minimipiikkien etsiminen. Statistics-valikosta voidaan myös valita pinta-alan 

määritys (Area), jonka avulla saadaan selville kuvaajan ja x-akselin välinen pinta-ala. Maalaamalla hiiren 

avulla vain tietty osa datapisteistä, voidaan pinta-alan määritys rajoittaa tietylle x-akselin välille.  

Smart Tool -työkalulla saa kätevästi näkyviin mittauspisteiden tarkat arvot. Työkalun käyttö tapahtuu 

painamalla -painiketta kuvaajaikkunan ylätyökalurivistä ja kuljettamalla ikkunaan ilmestyvä ”tähtäin” 

hiirellä halutun datapisteen luokse. Riittävän lähellä datapistettä tähtäin ”lukittuu” pisteeseen ja näyttää sen 

tarkat koordinaatit.  
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Slope Tool -työkalu piirtää tangenttisuoran valittuun datapisteeseen eli se antaa jonkinlaisen arvion 

muuttujan arvon muutosnopeudesta halutussa pisteessä. Työkalun saa käyttöön klikkaamalla -

painiketta kuvaajaikkunan ylätyökalurivistä. Tangentin saa haluttuun datapisteeseen hiirellä vetämällä.  

Calculator-toiminnolla  onnistuu kätevästi esimerkiksi jaksonajan määrittäminen sinimuotoisesta 

kuvaajasta. Valitaan kuvaaja aktiiviseksi ja klikkaamalla yllä olevaa painiketta avataan Calculator-ikkuna. 

Jaksonajan laskemiseksi klikataan Special-painiketta kaavarivin alapuolelta. Valitaan esiin tulevasta 

valikosta Period, tai kirjoitetaan kuvassa näkyvä kaava käsin kaavariville. Nimetään vielä Properties-

painikkeesta tulevaan taulukkoon muuttujan nimeksi (Variable Name) Jaksonaika ja yksiköiksi (Variable 

Units) sekunti (s). Painetaan OK  ja Calculator-ikkunassa vielä Accept. Mikäli kaikki meni oikein, 

ilmoittaa Calculator-ikkuna nyt Calculation is complete ja ikkuna voidaan sulkea. Samalla sinimuotoisen 

kuvaajan alapuolelle on ilmestynyt kuvaaja, jossa on jaksonaika ajan funktiona (kuva 15). 

Jaksonaikakuvaajasta voidaan valita sopiva ”jaksonaikaväli” ja tälle voidaan määrittää tilastolliset 

tunnusluvut -painikkeen avulla (kuten kuvassa 15 on tehty). 

Kuvaajalta saatuja jaksonajan arvoja virheineen voi suoraan käyttää esim. työselostuksessa, mutta kuvan 15 

kaltainen tuloste on eduksi selitettäessä tuloksia. Kannattaa huomioida jaksonajan määrityksessä myös 

muilla keinoilla saadut tulokset (esim. sinisovituksen antama jaksonaika virheineen ja sinikuvaajalta Smart 

Tool -työkalun avulla määritetyt jaksonajat virheineen). 

 

Kuva 15. Sinimuotoinen kuvaaja, jaksonaikakuvaaja ja kuvaajien statistiikat. 

Tällä hetkellä (syksy 2008) käytössä oleva DataStudion versio antaa Statistics-toiminnon statistiikat vain 

yhden desimaalin tarkkuudella. Arvoja saadaan tarkennettua hieman, kun siirretään jaksonajan laskemisesta 

saadut tulokset tai mittausdata taulukkoon. Tämä tapahtuu vetämällä haluttu lasku tai data Data-ikkunasta 

Displays-ikkunan Table-kohtaan. Kun arvot ovat taulukossa, niitä saadaan tarkennettua valitsemalla 
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ylävalikosta Settings ja Increase Precision. Tämä voidaan tehdä joitakin kertoja, jonka jälkeen tarkennusta 

yritettäessä luvun perään ilmestyy vain lisää nollia. Kun valitaan tarkentamisen jälkeen vielä Statistics-

kohdasta Standart Deviation, ohjelma laskee taulukon arvoista keskiarvon ja keskihajonnan ja ilmoittaa 

suurimman ja pienimmän arvon. Näitä lukuja voi suoraan hyödyntää esimerkiksi työselostuksessa, mutta 

täytyy huomata, että esimerkiksi monesti virhetarkastelussa käytetty keskiarvonkeskivirhe täytyy laskea 

vielä erikseen. 

7.2  Taulukkodatan tilastollisten tunnuslukujen määrittäminen 

Kuvassa 16 on DataStudion Table-ikkunaan liittyvä työkalurivi. Siinä on samanlainen Statistics-nappi 

kuin kuvaajaikkunassa ( ). Sen avulla voidaan laskea esimerkiksi keskiarvo ja keskihajonta 

sarakkeissa oleville datajoukoille. 

  

 

Kuva 16. Table-ikkunan yläpalkki. 

Keskiarvon keskivirhettä DataStudio ei laske eli se pitää laskea joko omalla laskimella tai Calculator-

toiminnolla (luku 7.3) käyttämällä DataStudion laskemaa keskihajontaa ja jakamalla se havaintojen 

lukumäärän neliöjuurella. 

7.3  Kaavaan sijoitusten tekeminen laskintoiminnolla (Calculator) 

DataStudio toimii myös ihan mukiinmenevänä laskimena. Painamalla  -nappia avautuu 

Calculator-ikkuna, jonka Definition -kohtaan kirjoitetaan laskukaava. Scientific-alavalikosta löytyvät 

tavalliset matemaattiset funktiot.   

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Esimerkki yhtälön arvon laskemisesta Calculator-toiminnolla. 
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Jos tehdään samalla kaavalla monia toistoja, kannattaa käyttää kirjaimia muuttujina. Kaavan kirjoittamisen 

jälkeen painetaan Accept, jonka jälkeen DataStudio pyytää määrittelemään käytetyt muuttujat. Valitaan 

Variables-kohdan alanuolista avautuvista valikoista kohta Constant kaikille muuttujille. Tämän jälkeen 

kirjoitetaan avautuviin kenttiin vakioiden arvot ja painetaan Accept, jolloin DataStudio ilmoittaa 

vastauksen. Kun lasketaan samalla kaavalla uusi lasku, vaihdetaan vain muuttujien arvot ja painetaan 

Accept. Kuvassa 17 on tehty laskusijoitus yhtälöön cbay +⋅⋅= )cos(π . 

 

8  Kuvaajien ulkoasun muokkaaminen 

Seuraavassa on tarkoitus selventää sitä, miten DataStudiolla tehdyt sovitukset ja kuvaajat muokataan 

ulkoasultaan sellaiseen kuntoon, että niitä kehtaa käyttää esim. työselostuksessa. Tähän kannattaa kiinnittää 

huomiota, sillä pienellä vaivalla kuvaajat voidaan saada selkeiksi ja miellyttäviksi lukea eikä assistentti 

palauta työtä korjattavaksi huonolaatuisten kuvien vuoksi. 

8.1  Kuvaaja-alueen muokkaaminen 

Ensiksi poistetaan mittauspisteitä yhdistävät viivat. Tämä tapahtuu klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella 

kuvaajanäytön tyhjää kohtaa ja valitsemalla esiin pomppaavasta valikosta Settings. Tämän Appearance-

välilehdeltä (kuva 18) poistetaan ruksi kohdasta Connect Data Points. 

Taustaruudukon ulkoasun säätäminen onnistuu Appearance-välilehden Background-kohdasta, josta 

voidaan säätää ruudukon tiheyttä ja tyyppiä tai poistaa taustaruudukko kokonaan.  

Axis Settings -välilehdeltä voidaan muokata akselien nimiä ja skaalausta sekä akselilla käytettyä 

mittayksikköä, esimerkiksi ajan tapauksessa voidaan valita käytetäänkö millisekunteja, sekunteja, 

minuutteja vai tunteja. 

8.2  Virhepalkkien piirtäminen 

Mittauspisteiden virherajat saadaan näkyviin Error Estimates -välilehdeltä (kuva 18). Virherajat voidaan 

määritellä erikseen x- ja y-akseleille. Virherajojen määrittelyyn on kolme vaihtoehtoa. Valitsemalla Use 

Default Error Estimates ohjelma asettaa virheeksi käytetyn mittauslaitteen oletusvirheen (esimerkiksi 

jännitesensorilla 0,005 V). Ruksaamalla Percent Relative Error voidaan syöttää käsin haluttu suhteellinen 

virhe (prosentteina). Specific Ranges antaa syöttää virheen absoluuttisena lukuna. 
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8.3  Kuvaajan nimeäminen 

Kuvaajan otsikoiminen tapahtuu kuvan 18 Legend-välilehdeltä. Tekstikenttään kirjoitetaan haluttu otsikko 

(esimerkiksi Liite 1: Jännite virran funktiona.) ja tarkistetaan, että Show Legend Title -kohta on valittuna. 

Legend-laatikon reunat voi poistaa kohdasta Draw Legend Border. Otsikkolaatikko kannattaa vielä siirtää 

hiirellä kuvaajaikkunan yläreunaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Kuvaajan asetukset. 

8.4  Mittausdatan nimeäminen 

Mittausdatan nimeäminen onnistuu tuplaklikkaamalla DataStudion päänäyttämässä (kuva 7) vasemman 

reunan Data-ikkunasta haluttua dataa (oletuksena voi lukea esim. Voltage ChA). Esiin ponnahtavaan 

valikkoon (kuva 19) voi esimerkiksi syöttää mitattavan suureen nimen (Variable Name) ja mittayksikön 

(Variable Units) ja otsikoida mittauksen (Name). Tee taulukkodatan tapauksessa (luku 5) suureen ja 

yksikön nimeäminen myöskin x-sarakkeen muuttujalle eli kohtaan X Variable. Syötetty suureen nimi ja 

yksikkö tulevat näkyviin kuvaajan vastaavalle akselille. Datan otsikko tulee kuvaajan otsikkolaatikkoon 

otsikon alle mikäli Graph Settingsistä (kuva 18) Legend-välilehdeltä on valittu Show Measurement 

Name (samalla kannattaa poistaa rasti kohdasta Show Run Identifier).  
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Kuva 19. Mittausdatan nimeäminen. 

8.5  Tulostaminen 

Ennen tulostamista kannattaa vaihtaa sivun asettelu vaakatasoon. Tämä tapahtuu valitsemalla File ja Print 

Setup, jonka jälkeen avautuvasta valikosta valitaan Orientation: Landscape. Itse tulostaminen tapahtuu 

valitsemalla File ja Print . Huom! Muista skaalata kuvaaja ennen tulostusta mahdollisimman suureksi ja 

selkeäksi.  

 

9  Mittausdatan ja kuvaajan siirtäminen muihin ohjelmi in 

Mittausdata voidaan tarvittaessa siirtää laskemista tai kuvaajien piirtämistä varten muihin ohjelmiin, kuten 

Excel, Origin, Gnuplot tai Matlab. Datasiirron tekeminen käydään läpi luvussa 9.1. DataStudiolla saadun 

kuvaajan siirtäminen selostustekstin sekaan on selitetty luvussa 9.2.  

9.1 Datan siirtäminen muihin ohjelmiin 

Jotta mittausdata voidaan avata muissa ohjelmissa, täytyy se tallettaa tavalliseksi tekstitiedostoksi eli 

ASCII-muotoon. ASCII-muotoon muuttaminen onnistuu painamalla File-valikosta Export Data. Esiin 

ponnahtavasta valikosta valitaan haluttu data (kuva 20). Klikataan OK  ja annetaan tämän jälkeen 

avautuvassa ikkunassa tiedostolle nimi ja tallennuspaikka. Muunnettu data tallentuu txt-muodossa, josta sen 

voi kopioida esim. Exceliin tai Originiin. Gnuplot osaa käsitellä ASCII-tiedostoa suoraan.  



 21 

Mittausdatan siirtäminen muunnetusta txt-tiedostosta Exceliin tai Originiin tapahtuu siten, että avataan txt-

tiedosto (esim. Windowsin Notepad -ohjelmalla), kopioidaan tiedoston sisältö ja liitetään Paste-komennolla 

Excelin tai Originin tyhjään tiedostoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 20. Datan tallettaminen txt-muotoon. 

9.2 Kuvaajan tallentaminen ja siirtäminen muihin ohjelmiin 

DataStudiolla saatu kuvaaja voidaan tallentaa pdf-tiedostoksi, joka voidaan haluttaessa tulostaa selostuksen 

liitteeksi, tai tallentaa kuvaaja esimerkiksi eps-kuvaformaattiin, josta kuvaaja on helppo siirtää osaksi 

selostustekstiä.  

Kuvaaja voidaan tallentaa pdf:ksi valitsemalla File-valikosta Print  ja valitsemalla tulostinlistasta 

PDFCreator. Kuvaaja voidaan myös tulostaa paperille valitsemalla samasta valikosta oikea tulostin. Tätä 

ennen kannattaa kuitenkin muuttaa tulostusasetusta Properties-napista valitsemalla Layout-välilehdestä 

Landscape eli muuttamalla kuvaajan asento vaakatasoon.  

Valitsemalla ylävalikosta Display ja Export Picture, kuvaaja voidaan tallentaa suoraan halutuksi 

kuvaformaatiksi, kuten eps-muotoon. Tämä tapahtuu valitsemalla tallennustyypiksi All Files ja 

kirjoittamalla tiedostonimen perään haluttu tiedostomuoto (eli tässä tapauksessa File Name: 

Kuvaajan_nimi.eps). Eps-tiedostomuoto on vektorigrafiikkaa, toisin kuin esimerkiksi jpg-

tallennusformaatti. Valokuvissa jpg on hyvä, mutta ei sovellu datakäyriin, jotka sisältävät paljon 

yksityiskohtia. Muita kelpo kuvaformaatteja ovat esim. png ja gif.   

Jos selostuksen kirjoittamiseen käytetään Word -tekstinkäsittelyohjelmaa, kuvaaja voidaan liittää osaksi 

tekstiä joko Copy-Paste -menetelmällä tai vetämällä haluttu kuva tekstitiedoston päälle. Jos selostuksen 

puolestaan latoo LaTeXilla, voidaan kuvat liittää sekä pdf- että eps-muodossa. Lisää tietoa selostusten 

kirjoittamisesta LaTeXilla saa esimerkiksi netistä löytyvästä oppaasta ”The Not So Short Introduction to 

LaTeX 2ε”  tai osallistumalla fysiikan laitoksella järjestettävälle kurssille ”FYS0056 Tieteellisen tekstin 

tuottaminen LaTeXilla”. 


