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1 Alkusanat
Tämä lyhyt ohje on tehty antamaan esimerkkejä LATEX-ladontaohjelman käy-
töstä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen laboratoriotyöselostuksissa. Si-
tä ei ole tarkoitettu vasta-alkajan johdatukseksi LATEXin käyttöön. Ensin
kannattaa opiskella LATEXin alkeet esimerkiksi fysiikan laitoksen järjestämil-
lä LATEX-kursseilla. LATEXin käytön voi opetella myös LATEXia käsittelevistä
kirjoista tai internetin ohjesivuilta. Monia hyviä LATEX-kirjoja sekä ohjeita
tarjoavia nettisivuja on kerätty sivulla 17 olevaan luetteloon.

Ohjeessa olevia lähdekoodiesimerkkejä on selvennetty käyttämällä eri vä-
rejä. Ympäristöjen aloitus- ja päättökomennot ja viittausnimikomennot ovat
sinisiä ja komentojen nimet ruskeita. Lisäksi inline-matematiikkatilassa kir-
joitettu koodi on joissakin tapauksissa kirjoitettu vihreällä.
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2 Esimerkkejä

2.1 Motivaatioksi

LATEXin suurin hyöty on, että kirjoittajan ei juurikaan tarvitse vaivata pää-
tään tekstin muotoilulla, kuten otsikoiden fonteilla, sisennyksillä, lukujen,
kappaleiden, yhtälöiden ja viittausten numeroinnilla, jne, vaan kirjoittaja
voi keskittyä sisällön tuottamiseen. LATEX tarjoaa sekä työmäärän että tyy-
likkyyden kannalta ylivertaiset työkalut moniin tehtäviin, kuten matemaat-
tisen tekstin kirjoittamiseen ja erilaisten viitteiden kirjoittamiseen.

Viittausten automaattinen numerointi on yksi LATEXin parhaista puolis-
ta, mutta sen lisäksi LATEXin johdonmukainen syntaksi tekee matemaattis-
ten yhtälöiden kirjoittamisesta niin yksinkertaista kuin mahdollista. Niinpä
LATEXilla on suhteellisen helppoa kirjoittaa esimerkiksi seuraava yhtälön joh-
taminen:
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2.2 Matemaatiikan kirjoittaminen

LATEXissa on kaksi eri tarkoituksiin sopivaa tapaa matematiikan kirjoittami-
seen. Hyvien suomennoksien puuttuessa kutsuttakoon näitä tapoja inline-
tilaksi ja display-tilaksi. Inline-tila on tarkoitettu yksittäisten lyhyitten ma-
temaattisten ilmaisujen lisäämiseen muun tekstin joukkoon, ja display-tila
muusta tekstistä selvästi erottuvien ilmaisujen kirjoittamiseen. Matematiik-
kaa kirjoitettaessa tulee muistaa, että jotkin normaalissa tekstitilassa toimi-
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vat LATEX-komennot eivät toimi matematiikkatiloissa, ja vastaavasta jotkin
komennot toimivat ainoastaan matematiikkatiloissa.

2.2.1 Inline-matematiikka

Inline-matematiikkatilan käyttö on yksinkertaista. Inline-tila aloitetaan ja lo-
petetaan dollarimerkillä $. LATEX käsittelee niiden väliin jäävä merkkijonon
matemaattisena ilmaisuna. Esimerkiksi komento $ \alpha = v / s $ tuottaa
tekstin ”α = v/s”. LATEX tulkitsee matematiikkatiloissa kaikki normaalit kir-
jaimet matemaattisiksi muuttujiksi ja kursivoi ne. Jos yhtälö sisältää jotain
muuta kuin matemaattisia muuttujia, kuten yksiköitä, ne pitää kirjoittaa
joko komennon \text argumenttina tai erillisiä komentoja käyttäen. Esimer-
kiksi yksi oikea tapa kirjoittaa lauseke ”x = 15 cm · sin 60° ” on kirjoittaa:

$x = 15\,\text{cm} \cdot \sin 60\degree$

2.2.2 Display-matematiikka

Display-matematiikkatila koostuu erilaisista matematiikkaympäristöistä, jois-
ta esimerkkeinä mainittakoon equation- ja align-ympäristöt. Alla on esimerk-
ki yksittäisen yhtälön kirjoittamisesta. Teksti

\begin{equation}
E = m cˆ2.
\end{equation}

tuottaa dokumenttiin muusta tekstistä erotetun rivin

E = mc2. (1)

Equation-ympäristö myös numeroi yhtälön, jolloin siihen voi myöhemmin vii-
tata, mikäli yhtälöön lisätään myös viittaamiseen käytettävä nimi komennolla
\label. (Ks. luku 2.5)

Mikäli yhtälöä ei haluta numeroida, käytetään equation-ympäristön nu-
meroimatonta vastinetta equation*. Yleensä kaikista LATEX-ympäristöistä saa
numeroimattoman version laittamalla tähden ympäristön nimen perään sekä
\begin- että \end-komentoihin.

Equation*-ympäristön luomiseen on myös edellä mainittua lyhyempi ta-
pa. Se voidaan luoda komennoilla \[ ja \]. Esimerkiksi teksti

\[
E = m cˆ2.
\]
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tuottaa numeroimattoman version yhtälöstä (1) samalla tavoin kuin komen-
not \begin{equation*} ja \end{equation*} tuottaisivat.

Equation- ja equation*-ympäristöt voivat sisältää vain yhden rivin. Jos
samaan matematiikkaympäristöön halutaan kirjoittaa useita eri yhtälöitä tai
esimerkiksi laskun välivaiheita, tarvitaan muita matematiikkaympäristöjä.
Eräs tähän tarkoitukseen sopiva ympäristö on nimeltään align. Sen avulla on
mahdollista tuottaa esimerkiksi seuraava yhtälöjoukko:

p =
nRT

V
(2)

=
mRT

MV
, (3)

joka on tehty komennoilla

\begin{align}
p &= \frac{nRT}{V} \\
&= \frac{mRT}{MV}

\end{align}

Yllä olevassa lähdekoodissa \\ on rivinvaihtokomento ja &-merkit kertovat,
mitkä kohdat yhtälöissä tasataan samalla kohdalla pystysuunnassa katsot-
tuna. Myös align-ympäristöstä saa numeroimattoman muodon komennoilla
\begin{align*} ja \end{align*}.

Equation- ja align-ympäristöt numeroimattomine muotoineen eivät ole
ainoita matematiikkaympäristöjä. LATEX tarjoaa valtavan määrän erilaisia ja
erilaisiin tilanteisiin sopivia ympäristöjä, joista tämän selostuksen kirjoittaja
on työselostuksissa käyttänyt ainakin gather-, cases- ja multline-ympäristöjä.
Equation- ja align-ympäristöillä pääsee pitkälle, mutta mikäli niillä kirjoit-
taminen alkaa tuntua vaikealle, on kyseisen asian tekemiseen todennäköises-
ti olemassa helpompi tapa kuten parempi matematiikkaympäristö. Erilaisiin
matematiikkaympäristöihin kannattaakin tutustua esimerkiksi lähdeluette-
lossa mainittujen teosten ja nettisivujen avulla.

2.3 Kuvien lisääminen tekstiin

2.3.1 Kuvan lisääminen

Tekstiin tulevat kuvatiedostot sijoitetaan samaan kansioon itse dokumen-
tin lähdetiedoston (.tex) kanssa. Tämän jälkeen kuvat lisätään dokumenttiin
graphicx-paketin komennolla \includegraphics{kuvatiedoston nimi}. Halut-
tu kuva tulee kuitenkin ensin sijoittaa figure-ympäristöön ja keskittää joko
\centering-komennolla tai center-ympäristöllä. Kuvaan tulee lisäksi liittää
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Kuva 1: Esimerkki kuvan lisäämisestä dokumenttiin.

kuvateksti komennolla \caption ja viittaamiseen käytettävä nimi komennolla
\label.

Esimerkiksi jos tekstiin liitetään kuvatiedosto esimerkkikuva.png, se teh-
dään komennoilla

\begin{figure}[t]

\centering

\includegraphics[width=10cm]{esimerkkikuva.png}
\caption{\itshape Esimerkki kuvan lisäämisestä
dokumenttiin.}
\label{F:esimerkkikuva}

\end{figure}

jolloin kuvatiedosto esimerkkikuva.png lisätään sopivaan kohtaan dokument-
tia. Tässä ohjeessa käytettynä komentosarja tuottaa sivulla 5 olevan kuvan.

Figure-ympäristön määrittelyssä käytetty valinnainen argumentti [t] ker-
too, että kuva tulisi yrittää sijoittaa sivun ylälaitaan. Ilman tätä argument-
tia LATEX päättää itse, minne sijoittaa kuvan. Valinnaisen argumentin anta-
minen ei kuitenkaan pakota LATEXia sijoittamaan kuvaan tällä tavoin, vaan
LATEX saattaa siitä huolimatta sijoittaa kuvan muualle, jos se ei löydä sopivaa
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paikkaa minkään lähisivun ylälaidasta. Includegraphics-komennon valinnai-
nen argumentti width skaalaa kuvan annettuun leveyteen säilyttäen kuvan
leveyden ja korkeuden suhteen. Jos sitä ei anneta, kuva lisätään sen kokoisena
kuin se on alkuperäisessä kuvatiedostossa.

Komento \itshape kuvatekstikomennon sisällä muuttaa dokumenttiin tu-
levan kuvatekstin kursivoiduksi. Kuvatekstien kursivointi ei ole välttämätön-
tä, mutta se helpottaa kuvatekstin erottamista varsinaisesta tekstistä silloin,
kun kuvatekstit ovat pitkiä. Label-komentoon palaamme luvussa 2.5. Se on
otettu mukaan muistuttamaan, että hyvässä työselostuksessa selostuksen ku-
viin viitataan tekstissä, jolloin label-komento tarvitaan joka tapauksessa.

2.3.2 Kuvien tiedostomuodoista

Jos dokumenttiin tulee kuvia, täytyy kirjoittajan päättää ennen työhön ryh-
tymistä, mihin muotoon (.dvi vai .pdf) hän aikoo kääntää lähdetiedostonsa.
Jos tiedosto halutaan kääntää dvi-muotoon, kaikkien kuvien tiedostomuodon
tulee olla joko PostScript (.ps) tai Encapsulated PostScript (.eps). Mikäli taas
lähdekoodi halutaan kääntää suoraan pdf-muotoon, mahdollisia kuvien tie-
dostomuotoja ovat esimerkiksi tavalliset tiedostomuodot png, jpg, tiff, pbm
ja pdf. Suoraan pdf-tiedostoksi käännettäessä minkään kuvan tiedostomuoto
ei saa olla .ps tai .eps.

PostScript- ja eps-tiedostojen käyttäminen mahdollistaa tiettyjen kehit-
tyneiden kuvapakettien (PSTricks ja sen sisarpaketit) käytön. Niitä ei voida
käyttää suoraan, mikäli teksti käännetään suoraan pdf-muotoon. Lisäksi syn-
tyvä dvi-tiedosto on helppo muuntaa tarvittaessa pdf-muotoon, tai editoriin
voi määrittää pikakomennon, joka kääntää lähdetiedoston ensin dvi-muotoon
ja sen jälkeen heti dvi:stä pdf-muotoon. Pstricks-paketit sisältävät toiminto-
ja mm. kuvaajien, piirikaavioiden, oskilloskooppikuvien ja tarvittaessa jopa
kolmiulotteisten kuvien piirtämiseen. Jos PSTricks-paketteja ei käytetä, läh-
dekoodin kääntäminen suoraan pdf-muotoon saattaa olla yksinkertaisempaa,
sillä monet kuvat ovat valmiiksi pdf-kääntäjän vaatimissa tiedostomuodoissa.
Esimerkkejä PSTricks-pakettien käytöstä löytyy nettisivulta [12].
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Taulukko 1: Yksinkertainen taulukkoesimerkki.

Mitattu suure Mitattu arvo Mittausvirhe

taajuus f [Hz] 3,12 0,13
aallonpituus λ [m] 32 3

2.4 Taulukoiden tekeminen

Taulukot luodaan LATEXissa table- ja tabular-ympäristöjen avulla. Esimer-
kiksi teksti

\begin{table}[t]

\centering
\caption{\itshape Yksinkertainen taulukkoesimerkki.}
\label{T:esimerkki}

\begin{tabular}{lcc}
\toprule
Mitattu suure & Mitattu arvo & Mittausvirhe \\ \midrule
taajuus $ f $\,[Hz] & 3,12 & 0,13 \\
aallonpituus $ \lambda $\,[m] & 32 & 3 \\ \bottomrule
\end{tabular}

\end{table}

tuottaa sivulla 7 olevan taulukon. Tämä komentosarja voi vaikuttaa moni-
mutkaiselta, mutta sen rakenne on johdonmukainen.

Tabular-ympäristö sisältää varsinaisen taulukon sisällön. Ensin taulukko
on kuitenkin sijoitettu table-ympäristöön ja keskitetty komennolla \centering.
Tämän jälkeen on luotu taulukon selitysteksti (\caption) ja viittaamises-
sa käytettävä nimi (\label). \caption-komennon sijoittaminen ennen taulu-
kon sisältöä tuottaa selitystekstin taulukon yläpuolelle, kuten työselostukses-
sa tuleekin tehdä. Table-ympäristön valinnainen argumentti [t] kertoo, että
LATEXin tulisi yrittää sijoittaa taulukko jonkin sivun ylälaitaan.

Tämän jälkeen on luotu itse taulukko tabular-ympäristöllä. Sen aloitusko-
mennon yhteydessä määritellään montako saraketta taulukkoon tulee ja mikä
on kunkin sarakkeen solujen tasaus vaakasuunnassa. Tähän taulukkoon on
haluttu kolme saraketta, joista ensimmäisen sarakkeen solujen sisältö tasa-
taan vasempaan reunaan (l) ja muiden kahden keskelle (c).
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Samalla taulukon rivillä olevat taulukon solut erotetaan toisistaan &-
merkeillä. Taulukon ylä- ja alareunojen vaakaviivat tehdään komennoilla
\toprule ja \bottomrule, jotka sisältyvät booktabs-pakettiin. Taulukon kes-
kellä olevat vaakaviivat tehdään komennolla \midrule, joka tuottaa hieman
ylä- ja alareunojen viivoja kapeammat vaakaviivat. Rivinvaihto tehdään nor-
maalisti komennolla \\.

Näin pienessä taulukkossa pystyviivojen käyttö ei ollut tarpeellista. Ne
saattavat kuitenkin selkiyttää isompia taulukoita, kuten taulukkoa 2 sivulla
9. Taulukko 2 on luotu seuraavasti:

\begin{table}[t]

\centering
\caption{\itshape Esimerkki isommasta taulukosta.}
\label{T:isotaulukko}

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline
Kuopan syvyys $J$ & Tila $n$ & $E_{\text{t}}$ &
$ E_{\text{n}}$ & $E_{\text{n}} / E_{\text{t}}$ \\ \hline
1 & 0 & 0,5 & 0,4676 & 0,935 \\
& 1 & 1,5 & 1,3434 & 0,896 \\ \hline

16 & 0 & 2 & 1,9682 & 0,984 \\
& 1 & 6 & 5,8390 & 0,973 \\
& 2 & 10 & 9,5744 & 0,957 \\ \hline

100 & 0 & 5 & 4,9686 & 0,994 \\
& 1 & 15 & 14,8419 & 0,989 \\
& 2 & 25 & 24,5866 & 0,983 \\ \hline

\end{tabular}

\end{table}

Pystysuorat viivat sarakkeiden määrittelemisen yhteydessä (lähdekoodin pu-
naisessa osassa) kertovat, että näiden sarakkeiden väliin tulee pystyviiva.
Tässä taulukossa vaakaviivat on tehty komennolla \hline, joka tuottaa yk-
sinkertaisen vaakasuoran viivan.

2.5 Yhtälöihin, kuviin, taulukkoihin ja tekstin osiin viit-
taaminen

LATEXilla on mahdollista luoda viittauksia dokumentin eri osiin, kuten yh-
tälöihin, kuviin, taulukoihin tai lukuihin. Kutsumme näitä kaikki jatkossa
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Taulukko 2: Esimerkki isommasta taulukosta.

Kuopan syvyys J Tila n Et En En/Et

1 0 0,5 0,4676 0,935
1 1,5 1,3434 0,896

16 0 2 1,9682 0,984
1 6 5,8390 0,973
2 10 9,5744 0,957

100 0 5 4,9686 0,994
1 15 14,8419 0,989
2 25 24,5866 0,983

objekteiksi. Objektiin viittaaminen tapahtuu lähes kaikissa tapauksissa sa-
malla tavoin riippumatta siitä, millaiseen objektiin viitataan. Jotta objek-
tiin voitaisiin viitata, sille on annettava nimi. Tämä tehdään komennolla
\label{objektin nimi}. Sen jälkeen kun objektille on annettu nimi, siihen vii-
tataan komennolla \ref{objektin nimi}. Esimerkiksi käsitellessämme kuvien
lisäämistä annoimme esimerkkikuvallemme nimen F:esimerkkikuva komen-
nolla \label{F:esimerkkikuva}. Nyt jos kirjoitamme editorissa, että

Virittyneen tilan aaltofunktio on kuvassa
\ref{F:esimerkkikuva}

niin dokumenttiin tulostuu teksti

Virittyneen tilan aaltofunktio on kuvassa 1

Tällä samalla tavalla on mahdollista viitata niin kuviin, taulukoihin kuin
tekstin osiinkin. Esimerkiksi tekstin lukuun on mahdollista viitata lisäämällä
\section-komennon perään sopiva nimi ja viittaamalla siihen.

Yhtälöihin voidaan myös viitata \ref-komennolla, mutta on suositelta-
vampaa käyttää komentoa \eqref, joka on tarkoitettu nimen omaan yhtälöi-
hin viittaamiseen. \eqref asettaa yhtälön numeron automaattisesti sulkuihin
ja tuottaa tietyissä tilanteissa siistimpää jälkeä kuin \ref. Alla oleva teksti
luo dokumenttiin yhtälön ja antaa sille nimen E:nopeus,

\begin{equation} \label{E:nopeus}
v = \omega r.
\end{equation}

Syntyvä yhtälö on
v = ωr. (4)
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Nyt viittauskomento \eqref{E:nopeus} missä tahansa tekstin osassa tuottaa
merkinnän ”(4)”.

Kun lähdekoodi käännetään ensimmäistä kertaa uusien nimettyjen objek-
tien lisäämisen jälkeen, uudet viittaukset eivät vielä näy oikein. Tämä johtuu
tavasta, jolla LATEX pitää kirjaa objektien nimistä. Mikäli kaikki viittauk-
set ovat lähdekoodissa oikein, niin lähdekoodin kääntäminen toiseen kertaan
tuottaa halutut viitteet.

Tällaisen viittaamistavan hyvä puoli on, että tekstin kirjoittajan ei tar-
vitse huolehtia yhtälöiden numeroinnista, sillä LATEX pitää huolen siitä, että
kaikki viittaukset ovat kohdillaan. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa lähes
valmiiseen työselostukseen pitää lisätä pari yhtälöä tekstin alkupuolelle. Mi-
käli kaikki yhtälöt olisi numeroitu manuaalisesti, kirjoittajan pitäisi tarkistaa
kaikkien lisäyksen jälkeen tulevien yhtälöiden numerointi sekä kaikki yhtä-
löviittaukset koko tekstistä. LATEXilla tällainen tilanne ei ole ongelma, sillä
yhtälön lisäämisen jälkeen LATEX numeroi kaikki yhtälöt ja viittaukset uuden
järjestyksen mukaan, kun lähdekoodi käännetään seuraavan kerran.

Objektien nimeämisessä kannattaa olla huolellinen ja johdonmukainen,
sillä lyhyisiinkin teksteihin kuten työselostuksiin tulee tyypillisesti kymme-
niä erilaisia nimettyjä objekteja. LATEX ei osaa korjata käyttäjän virhettä,
jos käyttäjä itse viittaa väärään yhtälöön sekavan nimeämiskäytännön takia.
Jokainen voi keksiä oman tapansa objektien nimeämiseen. Tämän ohjeen
kirjoittajalla on esimerkiksi tapana aloittaa yhtälöiden nimet lyhenteellä E:,
kuvien nimet lyhenteellä F: ja taulukoiden nimet lyhenteellä T:. Myös nimien
loppuosat kannattaa valita niin, että samantyyppisten eri objektien erotta-
minen on mahdollisimman helppoa. Tämä vaatii joskus pientä kekseliäisyyt-
tä, sillä teksti sisältää usein esimerkiksi paljon samoja asioita käsitteleviä
yhtälöitä.

Viittauksia kirjoitettaessa kannattaa joskus kertoa, miltä sivulta viittauk-
sen kohde löytyy. LATEXilla tämä tehdään komennolla \pageref. \pageref{ ob-
jektin nimi} tuottaa sen sivun numeron, jolla viittauksen kohde on. Esimer-
kiksi teksti

Virittyneen tilan aaltofunktio on kuvassa
\ref{F:esimerkkikuva} sivulla \pageref{F:esimerkkikuva}.

tuottaa tekstin:

Virittyneen tilan aaltofunktio on kuvassa 1 sivulla 5.

2.6 Lähdeluetteloon viittaaminen

Tietolähteisiin viittaaminen on tärkeää tieteellisessä raportoinnissa. Lähtei-
siin viittaaminen LATEXilla muistuttaa tekstin sisällä tapahtuvien viittausten
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tekemistä. Dokumentin lähdeluettelo luodaan thebibliography-ympäristöllä,
joka sijoitetaan dokumentin loppuun. Lähdeluettelossa mainittuihin lähtei-
siin viitataan \ref-komennon sijasta komennolla \cite.

Tämän ohjeen lähdeluettelo on sivulla 17. Jos halutaan luoda samantapai-
nen lähdeluettelo, joka sisältää vain kaksi ensimmäistä lähdettä, se tehdään
komennoilla:

\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{Lamport}
Leslie Lamport, \emph{\LaTeX: A Documentation Preparation
System}, 2. laitos, Addison-Wesley, (1994)

\bibitem{Kopka}
Helmut Kopka ja Patrick W. Daly, \emph{A Guide to
\LaTeX2e}, 3. laitos, Addison-Wesley, (1999)

\end{thebibliography}

\begin{thebibliography}-komennon jälkeen tuleva numero ilmaisee, kuinka
monta lähdettä lähdeluettelo voi enintään sisältää. \bibitem{Lamport} mää-
rittelee tämän kohteen viittausnimeksi ’Lamport’. Nyt jos haluamme kirjoit-
taa, että

Kirja [1] on hyvä LATEX-opas,

voimme tehdä sen seuraavasti:

Kirja \cite{Lamport} on hyvä \LaTeX -opas.

Viittaukseen voi tarvittaessa liittää tekstiä. Esimerkiksi tiedon siitä, miltä
lähteen sivulta kyseinen tieto löytyy. Sen voi tehdä antamalla tekstin valin-
naisena argumenttina viittauskomennon yhteydessä, kuten seuraavassa esi-
merkissä:

Vuonna 1977 Donald Knuth suunnitteli kirjansa ”The Art
of Computer Programming” julkaisemista. \, \cite[s.\,14]
{Lamport}

joka tuottaa tekstin

Vuonna 1977 Donald Knuth suunnitteli kirjansa ”The Art
of Computer Programming” julkaisemista. [1, s. 14]
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Thebibliography-ympäristö on hyvä ratkaisu lyhyissä teksteissä kuten työ-
selostuksissa. Pidemmät tekstit, kuten pro gradu -tutkielmat tai kandidaa-
tintyöt, sisältävät usein paljon enemmän lähdeviitteitä kuin työselostukset.
Niitä kirjoittaessa kannattaa lähdeluettelo tehdä BibTeX-työkalulla, johon
voi tutustua esimerkiksi nettisivulla [11].

2.7 Listat, itemize- ja enumerate-ympäristöt

Joskus tekstiin halutaan liittää lista. LATEXilla listat tehdään itemize- ja
enumerate-ympäristöillä. Itemize tuottaa listan, jonka alakohtia ei ole nu-
meroitu, ja enumerate saman listan numeroiduilla alakohdilla. Esimerkiksi
lähdekoodin teksti

”\LaTeX in käyttöön on monta hyvää syytä. Se on
\begin{itemize}
\item tehokasta
\item kaunista
\item helppoa”,
\begin{itemize}

tuottaa tekstin

LATEXin käyttöön on monta hyvää syytä. Se on

• tehokasta

• kaunista

• helppoa

Enumerate-ympäristö luodaan ja sitä käytetään samalla tavalla. Yllä olevaa
listaa vastaava enumerate-ympäristö tuottaa muuten saman listan, mutta
mustien pallojen tilalle olisi numerot 1–3. Itemize- ja enumerate-ympäristöjen
ulkoasua voi muokata pakettien itemize ja enumerate avulla.

2.8 Muita huomion arvoisia seikkoja

2.8.1 Skandinaavisten kirjainten (ä ja ö) kirjoittamiseen liittyviä
mahdollisia ongelmia

LATEXia ei ole alun perin suunniteltu skandinaavisia kirjaimia silmällä pi-
täen. Niiden kirjoittamiseen on olemassa kaksi tapaa, joista toinen on ns.
standarditapa ja toinen (yleisempi) perustuu imputenc-paketin käyttöön

Standarditapa skandien kirjoittamiseen on käyttää komentoja \”a ja \”o.
Tällä tavoin kirjoitettu lähdekoodi kääntyy oikein kaikissa LATEX-editoreissa.
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Sen käyttö suomeksi kirjoitettaessa on kuitenkin työlästä, sillä suomenkieli-
nen teksti sisältää paljon ä- ja ö-kirjaimia. Lisäksi tämä tapa tekee lähdekoo-
dista vaikealukuista.

Toinen tapa on käyttää inputenc-pakettia. Tällöin skandeja voi kirjoit-
taa normaalisti, mikäli editorin käyttämä merkistö on määritelty valinnai-
sena argumenttina inputenc-paketin käyttöönoton yhteydessä. Esimerkiksi
Texmaker-editori käyttää useimmiten oletuksena ISO-8859-1 merkistöä, jol-
loin inputenc-paketti toimii oikein komennolla

\usepackage[latin1]{inputenc}.

Valinnainen argumentti määräytyy siis editorin asetuksista, joskin ISO-8859-
1-merkistö on ainakin kirjoittajan kokemuksen mukaan yleisesti käytetyin.
Koska erilaisia LATEX-editoreja on paljon ja niiden oletusasetukset ainakin
toisinaan vaihtelevat käyttöjärjestelmästä toiseen, merkistöongelmien ratkai-
suun on vaikeaa antaa yleispäteviä ohjeita. Työosaston nettisivuilta löyty-
vään työselostuspohjaan on koottu kommenttina joitakin imputenc-paketin
argumenttivaihtoehtoja. Jonkin niistä pitäisi toimia kaikilla yleisimmillä edi-
toreilla.

Perusongelma siis on, että jos skandit kirjoitetaan imputenc-paketin avul-
la, ne eivät välttämättä näy oikein muissa editoreissa. Toisaalta skandien
kirjoittaminen perinteisiä komentoja käyttäen tekee lähdekoodista vaikeasti
luettavaa.

Tämän ohjeen kirjoittajalla on tapana ratkaista tämä ongelma kirjoitta-
malla skandinaaviset kirjaimet normaalisti inputenc-pakettia käyttäen. Teks-
tin valmistumisen jälkeen kuitenkin muutan kaikki normaalisti kirjoitetut
skandinaaviset kirjaimet standardimuotoihin \”a ja \”o editorin etsi ja korvaa
(Replace)-toiminnolla. Tällöin lähdetiedosto on helposti luettavissa kirjoit-
tamisen aikana, mutta käyttökelpoinen suoraan myöhemminkin, vaikka edi-
tori vaihtuisi. Mikäli tekstiä pitää myöhemmin muokata, standardimuodot
on helppo muuttaa takaisin normaaleiksi skandinaavisiksi kirjaimiksi etsi ja
korvaa -toiminnolla.

2.8.2 Omien komentojen luominen

LATEX sisältää valtavan määrän hyödyllisiä komentoja, mutta toisinaan tulee
vastaan tilanteita, joissa jokin monimutkainen ilmaus toistuu tekstissä usein,
eikä sille ole olemassa pikakomentoa. Tällöin tarvittava komento kannattaa
luoda komennolla \newcommand.
\newcommand-komento sijoitetaan dokumentin preamble-osaan (ennen

\begin{document}-komentoa). Sillä on kaksi pakollista argumenttia. Ensim-
mäinen näistä on komennon nimi, jonka pitää alkaa kenoviivalla \. Jälkim-
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mäinen sisältää itse komennon eli sen koodin, jonka komento kutsuttaessa
suorittaa. Esimerkiksi kaikki tässä ohjeessa esiintyvät kenoviivat (\) on kir-
joitettu käyttäjän omalla komennolla \keno, koska normaali komento on tar-
peettoman pitkä usein toistettavaksi. Komento \keno on määritelty komen-
nolla

\newcommand{\keno}{$ \backslash $},

jolloin komento \keno tuottaa merkin ”\”.
On myös mahdollista määritellä komentoja, joilla itsellään on argument-

teja. Tällöin argumenttien lukumäärä annetaan valinnaisena argumenttina
komennon määrittelyn yhteydessä, ja argumenttien paikat koodissa merki-
tään komennoilla #1, #2, #3 jne. . . Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki.

Virheen yleisen etenemislain mukaiset virhelausekkeet sisältävät useita
erilaisia osittaisderivaattoja, mikäli virhettä aiheuttavia suureita on paljon.
Tällöin virhelausekkeiden kirjoittamista voi huomattavasti helpottaa esimer-
kiksi määrittelemällä oman komennon osittaisderivaattojen kirjoittamiseen.
Se voidaan tehdä esimerkiksi määrittelemällä komento \osit seuraavasti:

\newcommand{\osit}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}.

Nyt voimme kirjoittaa esimerkiksi, että y:n osittaisderivaatan t:n suhteen on
nolla:

\[
\osit{y}{t} = 0.
\]

Syntyvä lauseke on
∂y

∂t
= 0.

2.8.3 Manuaalinen tavutus

Yleensä LATEX osaa tavuttaa lähes kaikki sanat oikein, kunhan kieliasetuk-
set ovat kunnossa. Jotkin sanat voivat kuitenkin tuottaa sen käyttämälle al-
goritmille vaikeuksia. Käytännössä manuaaliseen tavutukseen tarvitsee tur-
vautua harvoin, mutta jos se on välttämätöntä, se tehdään \hyphenation-
komennolla.
\hyphenation-komento annetaan dokumentin alussa preamble-osassa (en-

nen \begin{document}-komentoa), ja se tarvitsee argumentikseen tavutetta-
van sanan. LATEX saattaa esimerkiksi tavuttaa sanan ”kieliasetukset” kie-lia-
se-tuk-set. Tällöin kieliasetukset-sanan tavutus saadaan korjattua antamalla
preamblessa komento
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\hyphenation{kie-li-ase-tuk-set},

jolloin LATEX tavuttaa tarvittaessa kyseisen sanan jonkin komennossa anne-
tun väliviivan kohdalta.

2.8.4 Yksiköiden sijoittaminen, SI-yksiköt ja siunitx-paketti

Kun yhtälöihin sijoitetaan lukuarvoja, tulee muistaa seuraavat asiat:

• Muuttujat tulee kirjoittaa normaalisti matematiikkatilassa, mutta yk-
siköiden lyhenteet pitää sijoittaa \text-komennon sisään. Tällöin muut-
tujat tulostuvat kursivoituina mutta yksiköt normaalina tekstinä.

• Työselostuksen havainnot ja laskut-osassa ei saa enää kirjoittaa uudes-
taan suureyhtälöä, johon lukuarvot sijoitetaan.

Tehdään esimerkkisijoitus, jossa sijoitamme yhtälöön (1) joitain lukuarvoja.
Komennot

\begin{align*}
E &= 9,11 \times 10ˆ{-31}\,\text{kg}\cdot (3,00\times
10ˆ{8}\,\text{ms}ˆ{-1})ˆ{2} \\
& \approx 8,20 \times 10ˆ{-14}\,\text{J}
\end{align*}

tuottavat lausekkeet

E = 9,11× 10−31 kg · (3,00× 108 ms−1)2

≈ 8,20× 10−14 J

Yllä oleva lähdekoodi voi näyttää työläältä, mutta se on johdonmukainen.
Siistien sijoitusten tekeminen on työlästä sekä LATEXin peruskomennoilla että
tavallisilla tekstinkäsittelyohjelmilla. LATEXiin on kirjoitettu monia paketteja
helpottamaan SI-yksiköiden kirjoittamista, joista uusin on nimeltään siunitx.
Se tarjoaa esimerkiksi komennon \SI, jolla edellisten lausekkeiden kirjoit-
taminen on yksinkertaisempaa. Siunitx-paketin avulla ylläolevat lausekkeet
kirjoitetaan seuraavasti:

\begin{align*}
E &= \SI{9,11e-31}{\kilogram} \cdot (\SI{3,00e8}{\metre
\per \second})ˆ{2} \\
& \approx \SI{8,20e-14}{\joule}
\end{align*}
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Siunitx tarjoaa suuren määrän erilaisia hyödyllisiä komentoja. Alla on joita-
kin esimerkkejä sen tarjoamista mahdollisuuksista:

\begin{align*}
\mu &= \SI{1,4}{\milli\pascal\second} \\
N &= \num{2,13e23} \\
Tˆ{4} &= \SI{2,6e9}{\kelvin \tothe{4}} \\
g &= \SI{9,81}{\metre\per\second\squared}
\end{align*}

µ = 1,4 mPa s

N = 2,13× 1023

T 4 = 2,6× 109 K4

g = 9,81 m s−2

Lisäksi siunitx tarjoaa pelkkien yksiköiden kirjoittamiseen komennon \si. Esi-
merkiksi komento \si{\joule\per\kelvin} tuottaa tekstin ”J K−1”.

Siunitx on valitettavasti niin uusi paketti, että se ei sisälly kaikkiin käy-
tössä oleviin LATEX-jakeluihin. Tässä tapauksessa sen voi lisätä joko päivit-
tämällä jakelun pakettivalikoiman tai lisäämällä paketin jakeluun manuaali-
sesti.

Kun siunitx otetaan käyttöön \usepackage-komennolla, pitää pilkku mää-
ritellä erikseen desimaalimerkiksi. Tämä tapahtuu seuraavasti:

\usepackage[decimalsymbol=comma]{siunitx}.

Lisäksi eräiden turhauttavien tilanteiden välttämiseksi on hyvä laajentaa siu-
nitx:n komentovalikoimaa kattamaan harvinaisempiin etuliitteisiin tarvitta-
vat komennot, kuten työosaston työselostuspohjassa on tehty:

\usepackage[decimalsymbol=comma, load=prefixed]{siunitx}.
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