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Esipuhe 
 
 
Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion 
selostustöissä hyväksyttäviä kuvaajia Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmaa käyttäen. 
Ohje opastaa lyhyesti laatimaan mittausdatasta taulukon, piirtämään ja muotoilemaan 
kuvaajan ja tekemään siihen tarvittavan sovituksen. Ohje on pyritty tekemään siten, että 
siitä saa mahdollisimman selkeästi tarvittavat perustiedot. Ohjeessa on paljon kuvia, jotta 
oikeat valikot löytyvät helposti. 
 
Ohjeessa on käyty läpi vain tärkeimmät Excel 2007:n kuvanpiirto-ominaisuudet. Kannattaa 
huomata, että Excel 2007 ei ole parhaimmillaan fysiikan laboratoriotöissä tarvittavien 
kuvaajien piirtämisessä, koska se ei pääsääntöisesti laske sovitettavalle käyrälle 
sovitusparametrien virheitä. 
 
Taulukkolaskentaominaisuus on kuitenkin erittäin kätevä, kun tulosanalyysissä pitää laskea 
pitkiä laskuja. Excel on korvaamaton työväline, kun laskuissa on pitkiä sijoituksia ja 
samaan kaavaan pitää sijoittaa monen eri mittauksen arvoja. Virheiden havaitseminen ja 
ennen kaikkea korjaaminen on helppoa, kun taulukoista voi tarvittavat arvot tai 
laskutoimitukset muuttaa ja sitten saa taas oikean tuloksen. Miten tuskallista olisikaan 
lähteä korjaamaan kynän ja paperin avulla laskuja, joissa sijoitettavia arvoja on kymmenen 
ja sijoituksia kaikkineen lähemmäs 50?  
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1 Taulukon laatiminen ja laskujen laskeminen 
 
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi Microsoft Office Excel 2007:n taulukkolaskenta-
ominaisuuksia. Kappaleessa ohjeistetaan laskujen tekemiseen ja datan luomiseen kuvaajien 
piirtämistä varten. Kuten kaikissa tietokoneella tehtävissä dokumenteissa, myös taulukoita 
tehdessä on äärimmäisen tärkeää tallentaa tehtyjä muutoksia säännöllisesti. Muuten kaikki 
kaunis työ voi mennä hukkaan! 
 
Näissä ohjeissa asiat käydään läpi suomenkielisen version avulla. Excelin (kuten kaikkien 
Microsoft Office 2007 ohjelmien) kielen saa vaihdettua suomeksi menemällä Käynnistä 
(Start)-valikkoon, sieltä valitaan Kaikki ohjelmat (All Programs) ja sieltä Microsoft Office 
 Microsoft Office Tools ->Microsoft Office 2007 Language Settings. Valitaan ” Display 
Microsoft Office menus and dialog boxes in”- kohdasta kieleksi suomi. Tallenna muutos 
klikkaamalla OK. Ruutuun tulee ilmoitus, jossa sanotaan, että kielen valinta muuttuu, kun 
ohjelmisto seuraavan kerran avataan. 
 

1.1 Datan luominen ja solujen muokkaaminen  
 
Avatessasi Excelin eteesi aukeaa ns. worksheet eli laskentataulukko, jossa on kirjaimin 
merkityt sarakkeet (A,B,C,…) sekä numeroin merkityt rivit (1,2,3,…). Laskentataulukon 
ruutua kutsutaan soluksi (Kuva 1). Taulukosta voidaan klikaamalla valita solu, jota 
halutaan muokata. Tällöin kyseinen solu muuttuu mustareunaiseksi. Soluihin voidaan 
syöttää esimerkiksi mittauksissa saatuja lukuarvoja. Epäselvyyksien välttämiseksi ja jotta 
taulukko olisi mahdollisimman helppo lukuinen, kannattaa ehdottomasti sarakkeet nimetä. 
Nimeäminen onnistuu siten, että valitaan solu aktiiviseksi ja sitten soluun kirjoitetaan 
esimerkiksi ”Jännite (mV)” ja ”Magneettikenttä (mT)”, yksikötkin on hyvä laittaa, ettei 
myöhemmin tarvitse miettiä, onko kyseessä voltti vai millivoltti. Nimettyjen sarakkeiden 
alle voi nyt kirjata saatuja tuloksia. 
 
Taulukon sarakkeiden leveyttä voi tarvittaessa muuttaa sarakkeiden siniharmaasta palkista. 
Menemällä sarakkeiden (esim. A ja B) rajan kohdalle, jolloin kursori muuttuu oikealle ja 
vasemmalle näyttäväksi nuoleksi, pitämällä hiiren vasenta korvaa pohjassa ja vetämällä.   

 

 
 

Kuva 1. Excel 2007 laskentataulukon perusnäkymä. Aktiivisena soluna kuvassa on solu 
A1, jonka ympärillä musta ruutu näkyy. 
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1.2 Excelin avulla laskeminen 
 
Excel on taulukkolaskentaohjelma, joten sen ominaisuuksia kannattaa nimenomaan 
hyödyntää tässä tarkoituksessa. Kaavaan sijoitukset ja tarvittavat korjaukset on paljon 
helpompaa tehdä laskentataulukon avulla kuin kynällä ja paperilla. Excelin avulla saa 
kätevästi laskettua välituloksia ja edelleen muita suureita, joten Excel on fyysikolle varsin 
tarpeellinen työväline.  
  
Lasketaan esimerkin vuoksi kuvassa kaksi olevalle datalle arvoja esimerkkilausekkeella 
 

 
 
Huomaa, että tässä yhtälössä arvojen fysikaalinen merkitys häviää. Yhtälö on vain 
esimerkkitapaus, miten ohjelman avulla voidaan laskea arvoja halutuille datapisteille. 
 
X:n arvoja vastaa nyt sarakkeen A (jännitteen) arvot ja vastaavasti y:n arvoja sarakkeen B 
(magneettikentän voimakkuuden) arvot. Aktivoidaan solu C3 ja kirjoitetaan siihen haluttu 
yhtälö ”=(A3/(2+B3)+NELIÖJUURI(A3*B3)”. Huomaa, että ensimmäiseksi pitää 
kirjoittaa yhtäsuuruusmerkki ja vasta tämän jälkeen halutut solut ja laskutoimitukset. 
Kirjoittamasi yhtälö kirjoittuu myös sarakkeiden yläpuolella olevaan riviin, f(x):n perään. 
Laskentataulukko ehdottaa kirjoittaessa laskutoimituksia, jotka alkavat (tässä tapauksessa) 
A:lla tai B:llä, sekä myös N:llä. Niistä ei tarvitse välittää. Ohjelma myös värikoodaa solut 
helpottamaan laskujen tekemistä. Esimerkiksi solu A3 näkyy sinisellä yhtälössä ja solun 
reuna muuttuu siniseksi laskentataulukossa. 
 
Kuten laskimellakin laskettaessa, sulkujen on ehdottomasti tultava oikeisiin kohtiin, jotta 
ohjelma osaa laskea juuri sen muodon, jota haluat. On myös tärkeää, että neliöjuuren sisälle 
kirjoitetaan kertomerkki (*), muuten taulukkolaskenta ei ymmärrä, mitä halutaan. 
Soluviittaukset ja halutut laskutoimitukset voidaan kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla 
(A2=a2 ja NELIÖJUURI=neliöjuuri). 
 
Kun soluun on saatu kirjoitettua haluttu yhtälö, painetaan Enter, jolloin soluun C3 ilmestyy 
laskun tulos. Yhtälöä pääsee muokkaamaan tuplaklikkaamalla solua C3 (tai solua, jossa 
virhe havaitaan). Jos klikkaat solua vain kerran ja alat kirjoittamaan, kaikki aiemmin 
kirjoitettu pyyhkiytyy pois!!! 
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Kuva 2. Esimerkkiyhtälöllä laskeminen. 

 
Samalla yhtälöllä pystyy kätevästi laskemaan myös muiden solujen arvot kirjoittamatta 
yhtälöä manuaalisesti uudelleen (Kuva 3). Kopioimiseen on kaksi tapaa, joista molemmat 
ovat varsin käteviä. 
 
Tapa 1 Aktivoidaan solu C3. Viedään hiiren kursori solun oikeaan alakulmaan, jolloin 
kursori muuttuu plus-merkin näköiseksi. Painetaan hiiren vasenta korvaa ja maalataan solut 
C4-C10. Kun vasen painike vapautetaan, on laskentaohjelma laskenut valittuihin soluihin 
arvot automaattisesti. Ohjelma siis muuttaa kunkin A- ja B-sarakkeen arvot vastaamaan 
kyseisen rivin arvoja, esim. rivillä 5 yhtälöön automaattisesti muuttuu solut A5 ja B5.  
 
Tapa2 Kopiointi onnistuu myös perinteisillä näppäinyhdistelmillä. Aktivoidaan solu C3 ja 
kopioidaan se painamalla CTRL+C. Tämän jälkeen maalataan halutut solut ja liitetään 
yhtälö niihin näppäinyhdistelmällä CTRL+V. 
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Kuva 3. Soluun C3 kirjoitettu kaava on kopioitu soluihin C4-C10. Soluviittaukset 
muuttuvat yhtälöön automaattisesti kullekin riville. 

 

 

1.3 Excel 2007:n valmiit funktiot ja niillä laskeminen 
 
Excel 2007-ohjelmassa funktiot löytyvät välilehdestä kaavat (Kuva 4). Ohjelma sisältää 
monenlaisia valmiita funktioita, joihin jokainen voi itse tutustua. Ohjeessa käydään läpi 
muutamat yleisimmät fysiikan kannalta hyödyllisimmät funktiot. 
 
Välilehdellä on suoraan valikko ”Matemaattiset ja trigonometriset”, jota klikkaamalla 
aukeaa vetovalikko, josta löytyy yleisimmät matemaattiset funktiot. Valitsemalla ”Lisää 
funktioita” ja sieltä ”Tilastolliset”-kohdasta löytyy muun muassa keskiarvolle suora 
laskentafunktio.  Käydään läpi muutama tavallisin matemaattinen funktio: 
 

ACOS(luku)   Antaa luvun arkuskosini (Luku radiaaneina!) 
 COS(luku)   Antaa luvun kosinin (Luku radiaaneissa!) 
 ASTEET(luku)  Muuttaa radiaanit asteiksi 
 RADIAANIT(luku)  Muuttaa radiaanit asteiksi 
 EKSPONENTTI(luku) eluku, e=Neperin luku 
 LUONNLOG(luku)  Luonnollinen logaritmi 
 NELIÖJUURI(luku)  Neliöjuuri 
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Edelleen funktio voidaan kirjoittaa myös pienillä kirjaimilla ja argumenttina voi olla myös 
soluviittaus. 
  
 

 
 

Kuva 4. Välilehdestä kaavat löytyy matemaattisia ja trigonometrisia funktioita, jotka helpottavat 
laskujen tekemistä huomattavasti. 

 

1.4 Keskiarvon laskeminen 
 
Keskiarvoa tarvitaan varsin monessa fysiikan selostustyössä tulosten määrittämiseen. 
Käydään seuraavassa läpi, miten keskiarvo lasketaan kätevästi taulukkolaskennan avulla. 
Keskiarvolle ei löydy valmista painiketta ”Matemaattiset ja trigonometriset”-kohdasta. 
Mutta kuten edellisessä kohdassa mainittua, se löytyy tilastollisista funktioista. 
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Keskiarvon laskeminen on kuitenkin varsin helppoa ilman, että funktiota lähtee etsimään 
mistään valikoista. Lasketaan esimerkkidatan jännitteen arvoille keskiarvo. Aktivoidaan 
solu, johon keskiarvo halutaan laskea ja kirjoitetaan ”=keskiarvo(a2:a10)” (Kuva 5). 
Painamalla Enter, saadaan tulos näkyviin haluttuun soluun. Tässä on huomattava, että 
soluviittausten väliin tulee kirjoittaa kaksoispiste. Mikäli väliin kirjoittaa puolipisteen 
(”=a2;a10”), ohjelma laskee vain solujen a2 ja a10 arvojen keskiarvon. Edelleen 
tuplaklikkaamalla solua, johon keskiarvo on laskettu, näkee, mistä soluista keskiarvo on 
laskettu. Keskiarvon, kuten muidenkin funktioiden, laskeminen onnistuu vaikka 
välilehti ”Kaavat” ei olisi aktivoitu, kuten kuvan 5 tapauksessa on. 
 
 

 
 

Kuva 5. Keskiarvon laskeminen. 

 

1.5 Keskiarvon keskivirheen laskeminen 
 
Keskiarvolle on olemassa keskiarvon keskivirhe, joka tulee aina ilmoittaa tuloksissa. 
Keskivirheen laskemisen ensimmäisessä vaiheessa lasketaan keskihajonta. Valitaan solu, 
johon lasketaan ja kirjoitettaan ”=keskihajonta(a2:a10)” (Kuva 6). Enterin painallus antaa 
taas valittuun soluun halutun arvon. Tämän jälkeen lasketaan keskiarvon keskivirhe 
aktivoimalla solu (D9) ja kirjoittamalla siihen ”=D6/neliöjuuri(9)”, jolloin soluun, Enterin 
painalluksen jälkeen, ilmestyy keskiarvon keskivirhe. 
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Kuva 6. Soluun D6 lasketaan jännitteen arvojen keskihajonta. 

 

 
 

Kuva 7. Keskiarvon keskivirheen laskeminen. 
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2 Datasta kuvaajaksi – kuvaajan piirtäminen 
 
Lähes jokaisessa työselostuksessa tai tutkimusraportissa kuvaaja on tärkeässä osassa. 
Kuvaajan avulla voi selkeästi havainnollistaa mittausdatan käyttäytymistä ja joissain 
tapauksissa ainoastaan kuvaajan kautta pystytään määrittämään haluttu arvo (esim. 
kulmakerroin antaa halutun tiedon).  Jos pelkästään mittausdatan kuvaaminen pistejoukolla 
ei riitä, vaan kuvaajaan pitää tehdä sovitus, Excel ei ole tähän paras mahdollinen. 
Ainoastaan lineaariselle sovitukselle Excelin avulla voi laskea sovitusparametrien arvot 
virheineen. 
 
Laadukkaiden kuvaajien tekeminen kannattaa opetella esimerkiksi Microcal Originia 
käyttäen. Excelin laskentataulukot pystyy avaamaan suoraan Originissa, joten 
taulukkolaskennat ei mene hukkaan tässäkään tapauksessa!  
 

2.1 Millainen on hyvä kuvaaja? 
 
Kuten jo sanottua, kuvaaja on tärkeässä roolissa fysiikan raporteissa. Kliseinen lause ”Kuva 
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pätee tässäkin tilanteessa. Kuvaajien täytyy olla selkeitä 
ja ymmärrettäviä. Pelkästään kuvaajan tutkimisen pitää antaa tarvittava tieto, ts. siinä 
täytyy olla kuvaava otsikko ja kuvatekstistä yhdessä kuvan kanssa tulee ilmetä oleellinen. 
Kuvaajan akselien skaalaaminen on varsin tärkeää, koska muuten pisteet saattavat olla 
pienenä ryppäänä yhdessä nurkassa ja se ei ole mielekästä. Mikäli kuvaajaan ei tarvitse 
tehdä sovitusta, pelkät mittauspisteet riittävät. Mittauspisteiden tulee selkeästi erottua ja ne 
eivät saa olla pelkkä pieni piste. Mittauspisteitä ei saa yhdistää toisiinsa murtoviivalla (ellei 
näin erikseen pyydetä), vaan ainoastaan sovituskäyrä on hyväksyttävä tapa yhdistää pisteitä! 
Mittauspisteisiin halutaan varsin usein näkyviin myös virherajat. 
 
Kuvassa 8 on esitetty todella huonon kuvaajan malli. Siinä akselien jaotus on niin iso, ettei 
kuvaajasta mitenkään pysty järkevästi määrittämään, mikä y-akselin arvo on, kun x=4. 
Kuvaajasta puuttuu myös akselien nimet ja mahdolliset dimensiot. Muutenkin pisteet ovat 
vain yhtenä ryppäänä alareunassa ja akselien arvot menevät aivan turhan pitkälle (y-akseli 
menee arvoon 100 asti). 
 
Vastaavasti kuvassa 9 on hyvän kuvaajan malli. Kuvaajassa akselien jaotus menee siten, 
että mittauspisteet ovat koko kuvaajan alueella. Tässä akselit on nimetty (joskin vain 
esimerkinomaisesti) ja mittauspisteillä näkyy virherajat x-suunnassa.  
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Kuva 8. Huonon kuvaajan malli. 
 
 

 
 

Kuva 9. Hyvän kuvaajan malli. 
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2.2 Kuvaajan piirtäminen Excel 2007: llä 
 
Käydään seuraavassa läpi, miten Excelillä piirrettään kelvollinen kuvaaja. Käytetään 
edelleen esimerkkidatana jännitteen ja magneettikentän arvoja. 
 
Kun datasta halutaan piirtää kuvaaja, valitaan halutut sarakkeet/solut maalaamalla ne, 
jolloin niiden ympärille tuleen solut ympäröivä musta reuna. Mikäli sarakkeet eivät ole 
viereiset, kuten esimerkissä, vaan halutaan kuvaajaan esimerkiksi sarakkeiden A ja C arvot, 
silloin sarake A maalataan normaalisti ja sen jälkeen sarake C painaen samalla CTRL-
näppäintä. Tämän jälkeen Lisää-välilehdeltä valitaan Piste-kaavio ja sieltä vielä erityisesti 
kohta, jossa kuvaajaan piirretään vain pisteitä (Kuva 10). Tällä tavalla valittuna Excel 
olettaa automaattisesti, että vasemman puoleisin sarake (A) edustaa x-akselin arvoja ja 
oikean puoleisin (B) edustaa y-akselia. 
 

 
 

Kuva 10. Datapisteiden ja oikean kaavion valinta. 
 
Tämän jälkeen ohjelma piirtää kaavion, joka näyttää kuvan 11 kuvaajan mukaiselta. 
Tällainen ei kuitenkaan ole fysiikan raporteissa hyväksyttävä kuvaaja, vaan sitä pitää 
muokata jonkin verran. 
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Kuva 11. Excelin piirtämä kuvaaja, joka ei tällaisenaan ole fysiikan raportteihin sopiva.  
 

2.3 Kuvaajan ulkoasun muokkaaminen  
 
Kuvan 11 kuvaajaa tulee muokata monilta osin. Ensimmäisenä kuvaajasta pitäisi tehdä 
kokonaan mustavalkoinen ja akselit tulisi nimetä. Sen lisäksi automaattinen vaakaviivoitus 
tulee poistaa, koska se ei ole millään tavalla kuvaajaa selkeyttävä, päinvastoin.  
 
Pisteiden värin saa muutettua tuplaklikkaamalla kuvaajan päällä, jolloin yläpalkkiin 
avautuu Kaaviotyökalut-välilehti. Edelleen Rakenne-välilehdeltä päästään muuttamaan 
datapisteiden väriä ja mallia. Excelin tarjoamista malleista Tyyli 1 (Kuva 12) on ainoa, joka 
fysiikan selostustyössä on neutraalein ja hyväksyttävin. Valitaan siis se. 
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Kuva 12. Pistejoukon tyylin valinta mustavalkoiseksi ja tyyliltään yksinkertaisimmaksi.  
 
 
Tämän jälkeen poistetaan vaakasuuntaiset viivat kuvaajasta. Tämä onnistuu ”Kaaviotyö-
kalut”-välilehden ”Asettelu”-kohdasta. Sieltä valitaan ”Ruudukko”  ”Ensisijainen vaaka-
ruudukko”  ”Ei mitään”, jolloin viivoitus poistuu (Kuva 13). Vastaavasti, jos kuvaajaan 
tulee pystyviivoja ne saa pois kohdan ”Ensisijainen pystyruudukko” kautta. 
Mikäli ”Kaaviotyökalut”-välilehti on hävinnyt, sen saa näkyviin tuplaklikkaamalla 
kuvaajan päällä, jolloin kuvaaja muuttuu aktiiviseksi. 
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Kuva 13. Vaakaruudukon poistaminen kuvaajasta. 
 
 
 
 

2.4 Sovituksen tekeminen kuvaajaan 
 
Pistejoukkoon saa sovitettua käyrän, mutta kuten aiemmin todettua kannattaa Excelin 
sovitusfunktioita käyttää harkiten. Sovituksen tekeminen onnistuu ”Kaaviotyökalut”-
välilehden ”Asettelu”-kohdasta ja sieltä edelleen valitsemalla ”Trendiviiva”. Tässä 
tapauksessa, koska pistejoukkoon voi sovittaa lineaarisen suoran, vaihtoehto löytyy heti 
toisena vaihtoehtona (Kuva 14). Mikäli sovitettava käyrä olisi jonkin muun muotoinen, se 
löytyy, Excelin tarjoamin vaihtoehdoin, kohdasta ”Lisää trendiviivavaihtoehtoja”.  
Sovitetun suoran yhtälön saa näkyviin ”Lisää trendiviivavaihtoehtoja”–kohdasta 
valitsemalla siellä ”Näytä kaava kaaviossa” aktiiviseksi. Sovitetun käyrän yhtälön tulee 
aina olla näkyvissä kuvaajassa! 
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Kuva 14. Sovituksen (trendiviiva) tekeminen pistejoukkoon. 
 
 
 
Sovitetun suoran kulmakerroin tai y-akselin leikkauspiste antavat hyödyllistä ja monesti 
tarpeellista tietoa, mutta tämä tieto ei ole validi ilman virherajoja. Excel 2007-ohjelmalla 
sovitusparametrien virheet saadaan selville käyttämällä ”Data Analysis”-välilehden kautta. 
 
”Data Analysis” löytyy ”Tiedot”-välilehdeltä. Mikäli se ei sieltä löydy, sen saa käyttöön 
seuraavasti: ”Office”-painike  ”Excelin asetukset”  ”Apuohjelmat”. ”Hallinta”-kohdasta 
valitaan ”Excel-apuohjelmat” ja painetaan ”Siirry”. Avautuvasta ikkunasta 
valitaan ”Analyysityökalut” ja klikataan ”OK”. Tämän jälkeen ”Data Analysis”-työkalun 
tulisi olla käytössä. 
 
”Tiedot”-välilehdeltä valitaan siis ”Data Analysis”, jolloin aukeaa kuvan 15 mukainen 
näkymä. Valitaan ”Regression” ja painetaan ”OK”. 
 



 17

 
 

Kuva 15. Data Analysis –ikkuna.  
 

Tämän jälkeen avautuu ikkuna (Kuva 16), jossa ”Input”-kohtiin valitaan x:n ja y:n arvot. 
Tämä onnistuu siten, että mennään ”Input Y Range”-kohdan ruutuun ja pyyhitään siitä 
mahdolliset tekstit pois. Tämän jälkeen vaan maalataan laskentataulukosta ne solut, jotka 
halutaan (esimerkin tapauksessa b2-b10). Vastaavasti x:n arvot ja tämän jälkeen 
painetaan ”OK”. Työkirjaan avautuu uusi taulukko (Summary output), johon on kerätty 
regressio-menetelmän antamia tietoja. Suorasovituksen tapauksessa kiinnostavat tiedot 
ovat ”Intercept”, joka kertoo y-akselin leikkauspisteen ja sen perässä, kohdassa ”Standard 
error” on kyseisen parametrin virhe. ”X Variable” kertoo suoran kulmakertoimen ja 
edelleen sille on virhe ”Standard error”-kohdassa.  
 

 
 

Kuva 16. Regression-ikkuna. Input-kohtiin valitaan taulukosta oikeat solut. 
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2.5 Akseleiden nimeäminen 
 
Akselien ominaisuuksia pystyy muokkaamaan ja lisäämään nimet ”Kaaviotyökalut”-
välilehden ”Asettelu”-kohdasta. Sieltä löytyy suoraan kohta ”Akselin otsikot”, josta voi 
pysty- ja vaaka-akseleille kirjoittaa otsikot. Pystyakselille nimeäminen tulee tehdä käyttäen 
kohtaa ”Kierretty otsikko” (Kuva 17). Kuvaan muodostuu laatikko (kummallekin akselille), 
johon tulee automaattisesti teksti ”Akselin otsikko”, tämän voi pyyhkiä pois ja kirjoittaa 
tilalle akselien uudet nimet. Vaaka-akselille Excel ei suoraan tarjoa muuta vaihtoehtoa, kun 
akselin alle tulevalle nimeämiselle. 
 
 

 
 

Kuva 17. Pystyakselin nimeäminen. Vaaka-akseli on nimetty jo aiemmin. 
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Datapisteiden nimen (”Sarja1”) saa muutettua ”Rakenne”-välilehdeltä ”Valitse tiedot”-
kohdasta. Avautuvasta ikkunasta valitaan ”Muokkaa” ja kohtaan ”Sarjan nimi” kirjoitetaan 
esimerkiksi ”Mittauspisteet” (Ks. Kuvat 23 & 24). Tällöin myös kuvaajan otsikoksi 
tulee ”Mittauspisteet”. Kuvaajan otsikon voi kuitenkin poistaa tuplaklikkaamalla otsikon 
kohdalla, jolloin tekstin pääsee pyyhkimään pois (Kuva 18). Kuvaajalla ei tarvitse olla 
erillistä otsikkoa, mutta kuvatekstin tulee olla asianmukaisesti paikoillaan. 
 
 
 

 
 

Kuva 18. Kuvaajan otsikon poistaminen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

3 Virherajat 
 
Kuvaajaan saa näkyviin virherajat, mutta Excelin virherajojen määrittämiseen kannattaa 
suhtautua kriittisesti. Pidemmälle edenneissä opinnoissa kannattaa ehdottomasti siirtyä 
jonkin toisen ohjelman käyttäjäksi, jolloin virheet ja sovitukset ovat paljon luotettavampia 
ja helpommin muokattavissa. 
 

3.1 Virherajojen määrittäminen 
 
Excel 2007-ohjelmalla virherajat saa näkyviin ” Kaaviotyökalut”-välilehden ”Asettelu” – 
kohdasta.  Sieltä löytyy ”Virhepalkit”-kohta, josta voi valita, minkälaiset virhepalkit 
kuvaajaansa haluaa. Valitettavasti versio 2007 on tässä suhteessa edeltäjiään huonompi ja 
virhepalkkien asettaminen on mutkistunut esim. versiosta 2003. 
 
Virhepalkit saa näkyville ”Kaaviotyökalut”-välilehden ”Asettelu”-kohdasta. 
Valitaan ”Virhepalkit” ja ”Lisää virhepalkkivaihtoehtoja”, jolloin avautuu ikkuna, jossa 
pystyy muokkaamaan y-akselin suuntaisia virhepalkkeja (Kuva 19). Sieltä pystyy 
valitsemaan joko kiinteän arvon, jolloin kaikille pisteille tulee sama virhe tai mukautetun, 
jolloin virheet pystyy valitsemaan laskentataulukon soluista maalaamalla. Kun 
mukautetuille virhepalkeille on annettu arvot painetaan ”OK” ja sen jälkeen suljetaan auki 
jäänyt ”Muotoile virhepalkit”-ikkuna. Monissa fysiikan töissä jokaisella mittauspisteellä on 
oma virhe, jolloin mukautettu virhe on oikea valinta. Pääsääntöisesti positiiviseen ja 
negatiiviseen suuntaan tulee yhtä suuret virheet.  
 
Nyt, kun y-akselin suuntaiset virhepalkit on määritetty, voidaan muokata x-akselin 
virhepalkit oikean suuruisiksi. X-akselin suuntaisia virhepalkkeja pääsee muokkaamaan 
klikkaamalla kuvasta jotakin x-akselin suuntaista virhepalkkia hiiren oikealla korvalla ja 
valitsemalla avautuvasta valikosta ”Muotoile virhepalkit”. Tällöin avautuu muuten 
vastaavanlainen ikkuna kuin kuvassa 19, mutta nyt on kyseessä vaakasuuntaiset virhepalkit. 
Samalla tavalla voi valita joko kiinteäarvoisen virheen tai mukautetun virheen. 
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Kuva 19. Virhepalkkien määrittäminen 
 
 
 

4 Tulostaminen 
 
Valmis kuvaaja voidaan liittää selostustyöhön kahdella tapaa. Kuvaaja voidaan joko 
upottaa tekstin sekaan, kuten tässä ohjeessa on tehty, tai se voidaan tulostaa erilliselle 
paperille, jolloin kuvaaja yleensä tulee liitteeksi. Jos kuvaaja on niin iso, että se vie yhden 
A4:n, se kannattaa pääsääntöisesti laittaa liitteeksi.  
 

4.1 Kuvaajan tallentaminen  
 
Tässä ohjeessa ei tarkemmin käsitellä, kuinka kuvaaja voidaan liittää tekstin sekaan (ks. 
esim. Word 2007-ohje). Käydään kuitenkin lyhyesti läpi, miten kuvaaja voidaan tallentaa. 
Tähän asti kuvaaja on ollut taulukon objektina, eli se on näkynyt samassa 
taulukkonäkymässä, kuin missä data-arvot ovat olleet. Jotta taulukon voi tallentaa omana 
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tiedostonaan ilman, että taulukot näkyvät taustalla, täytyy kuvaaja ensin siirtää uuteen 
taulukkoon. 
 
Tarvittaessa tuplaklikkaa kuvaajaa, jolloin ”Kaaviotyökalut”-välilehti aukeaa. Sieltä 
valitaan ”Rakenne”-kohdasta ”Siirrä kaavio”, jolloin aukeaa kuvan 20 mukainen ikkuna. 
Valitaan kohta ”Uuteen taulukkoon ” ja annetaan kuvaajalle haluttu nimi. Kuvaaja avautuu 
nyt uuteen taulukkoon, jossa on pelkästään kuvaaja. Kuvaajaa pystyy edelleen 
muokkaamaan samaan tapaan ”Kaaviotyökalut”-välilehden valikoista. Alkuperäinen data 
löytyy vasemman alakulman taulukkovalitsimien ”Taul x” – taulukosta, riippuen monta 
taulukkoa on auki. 

 

 
 

Kuva 20. Kuvaaja voidaan siirtää omaksi taulukokseen, sijoittamalla kuvaajan uuteen taulukkoon. 
 
 
 
Kuvaajan tallentaminen onnistuu klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ”Office”-
painiketta ja avautuvasta valikosta valitaan ”Tallenna nimellä” (Kuva 21). Tallennus 
vaihtoehtoja on monia, mutta valmis kuvaaja kannattaa tallentaa muodossa Adobe PDF. 
Huomaa, että tällöin tallentuu vain kuvaajaa, mikäli kuvaaja on aktiivisena (ts. näkyy 
näytössä)! Taulukoiden data ei tallennu .pdf-muotoon. Jos kuvaaja on keskeneräinen, 
kannattaa se tallentaa Excel-työkirjana, jolloin sekä kuvaaja että taulukoiden data tallentuu. 
Mikäli kuvaajan ja taulukon haluaa saada auki aiemmilla Office-versioilla, se tulee 
tallentaa muodossa Excel 97- 2003 -työkirja. 
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Kuva 21. Kuvaajan tallentaminen. Valittavana on eri tallennusmuotoja. Valmis kuvaaja kannattaa 
tallentaa .pdf-muotoon. 

 
 

4.2 Kuvaajan tulostaminen 
 
Kuvaajan pystyy tulostamaan omana tiedostonaan, vaikka se olisi taulukon objekti (Ku-
vassa 17). Kun kuvaaja on aktiivinen, klikataan ”Office”-painikkeesta ja valitaan 
avautuvasta valikosta ”Tulosta”  ”Esikatselu”. Esikatselun kautta nähdään, minkälaisena 
kuvaaja on tulostumassa. Jos kuvaaja on halutunlainen, suljetaan esikatselu. Mennään 
uudelleen tulostus kohtaan ja valitaan nyt ”Esikatselun” sijaan ”Tulosta”. Nyt avautuu 
ikkuna (Kuva 22), josta valitaan tulostimeksi \\yliprint\yfl-3krs-copier1, jolloin kuvaaja 
tulostuu fysiikan laitoksen ATK-luokan ulkopuolella olevasta tulostimesta. Mikäli tätä 
valintaa ei tee, on arvoitus minne kuvaaja tulostuu, luultavimmin Mattilanniemen jollekin 
tulostimelle. ”Ominaisuudet”-kohdasta ”Paper/Quality”-välilehdeltä tulostusväriksi 
kannattaa valita ”Black & White” varmuuden vuoksi, jottei kuvaaja tulostuisi värillisenä. 
Pääsääntöhän on, että kuvaajat ovat mustavalkoisia.    
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Kuva 22. Oikean tulostimen valinta. Sinisellä pohjalla näkyvä tulostin sijaitsee fysiikan laitoksen 3. 
kerroksessa ATK-luokan edessä. 

 
 
 

5 Muokkaaminen 
 
Tähän mennessä läpikäydyillä ohjeilla saa aikaan kelvollisen kuvaajan. Toki tulee muistaa, 
että tämä on vain yksinkertaistettu ohjenuora kuvaajien tekemiseen. Kuvaajan ulkonäköä 
saa jokainen muokata oman mielensä mukaan, kunhan muistaa tietyt perusvaatimukset, 
joita fysiikan selostustöiden kuvaajilla on. Seuraavassa käydään vielä läpi joitain asioita, 
mitä ei aiemmin ole käsitelty. 
 

5.1 Ei-vierekkäisten sarakkeiden valinta 
 
Kohdassa 2.2 on käsitelty datan valitsemista kuvaajan tekemistä varten. Tuolloin kuvaajaan 
valittavat x- ja y-arvot olivat vierekkäisissä sarakkeissa. Mikäli halutaan tehdä kuvaaja 
datapisteistä, jotka eivät ole vierekkäisissä sarakkeissa, sekin onnistuu. Tehdään esimerkin 
vuoksi kuvaaja, jossa valitaan x-akselille sarakkeen C arvot ja y-akselille sarakkeen A arvot. 
Huomaa, että tämä kuvaaja ei sisällä mitään järjellistä tietoa. 
 
Maalataan taas normaalisti A-sarakkeen arvot. Tämän jälkeen CTRL-näppäin pohjassa 
maalataan C-sarake. Tämän jälkeen valitaan taas ”Lisää”-kohdasta kaavioksi pisteet. 
Edelleen Excel on tulkinnut, että A-sarakkeen arvot ovat x-akselilla ja C-sarakkeen arvot y-
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akselilla. Nämä voidaan kuitenkin vaihtaa ”Kaaviotyökalut”-välilehden ”Rakenne”-
kohdasta. Valitaan ”Valitse tiedot” ja avautuvasta ikkunasta valitaan ”Muokkaa” (Kuva 23). 

 

 

Kuva 23. Sarakkeiden vaihtaminen. 

 

Nyt avautuu kuvassa 24 oleva ikkuna, josta voidaan valita akselien arvot uudelleen. 
Pyyhitään ensin ”X-sarjan arvot”- kohdassa olevat arvot pois ja valitaan siihen sarakkeen C 
arvot, maalaamalla sarake C. Vastaavasti pyyhitään arvot pois kohdasta ”Y-sarjan arvot” ja 
valitaan siihen sarakkeen A arvot maalaamalla. Tämän jälkeen ikkuna näyttää vastaavalta 
kuin kuvassa 24, mutta sarjojen arvot ovat juuri toisin päin. Painetaan ”OK”, jolloin tulee 
kuvan 23 ikkuna näkyviin ja painetaan siinä uudelleen ”OK”. Nyt Excel on piirtänyt 
kuvaajan, jossa x-akselilla on C-sarakkeen arvot ja y-akselilla sarakkeen A arvot. 
Jatkomuokkaukset tapahtuvat kuten kappaleen 2 alaluvuissa on neuvottu. 

 

 

Kuva 24. Ikkuna, jossa voidaan valita x- ja y-akselien arvot. 
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On myös olemassa toinen tapa, jolla sarakkeet voidaan valita. Maalataan ensin se sarake, 
jonka arvot halutaan y-akselille (sarake A). Tämän jälkeen valitaan taas kaaviolajiksi 
pisteet, jolloin Excel piirtää kuvaajan, jossa y-akselilla on sarakkeen A arvot, mutta x-
akselilla on vain juokseva numerointi ykkösestä (1) eteenpäin. Halutut arvot saa x-akselille 
kilkkaamalla hiiren oikealla korvalla x-akselin päällä ja valitsemalla ”Valitse tiedot”. 
Tämän jälkeen aukeaa kuvan 23 mukainen ruutu, josta mennään kohtaan ”Muokkaa” ja 
valitaan kohtaan ”X-sarjan arvot” arvot C sarakkeesta maalaamalla sarake. Painetaan kaksi 
kertaa OK ja x-akselin arvot ovat muuttuneet. 

5.2 Piirrossymbolien muokkaaminen 
 
Piirrossymbolia pääsee muokkaamaan, kun mittauspisteen päällä klikkaa hiiren oikealla 
korvalla. Mikäli kuvaajassa on jo virhepalkit ja sovitettu käyrä, täytyy olla todella tarkka, 
että klikkaa todella datapisteen päällä. Kun pisteen päällä on klikannut, avautuu valikko, 
jossa alimpana kohtana on ”Muotoile arvosarjat”. Avautuu ikkuna, jossa pääsee muok-
kaamaan esimerkiksi piirrossymbolin kokoa ja lajia eli muotoa (Kuva 25). Symbolien 
kokoa voi muokata siten, että virhepalkit erottuvat selvästi. Symboli ei kuitenkaan saa 
mennä liian pieneksi, ettei sitä ollenkaan erota. Piirrossymbolin muotoakin voi halutessaan 
muuttaa, kunhan piste on selkeästi erottuva. Myös viivan tyyliä voi muokata, jos tuntuu, 
että yhtenäinen viiva ei ole tilanteessa paras mahdollinen. 
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Kuva 25. Piirrossymbolien muokkaaminen onnistuu ”Muotoile arvosarjat”-ikkunassa. 
 


