
Kuvaajien piirtäminen

OriginPro9-ohjelmalla

Helmikuu 2013
Jyväskylän yliopisto

Fysiikan laitos



Sisältö

1 Johdanto 3

2 Millainen on hyvä kuvaaja? 3

3 OriginPro9 peruskäyttö 4
3.1 Lineaarisen sovituksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 Usean pistejoukon piirtäminen samaan kuvaajaan . . . . . . 7
3.3 Oman sovituksen tekeminen pistejoukkoon . . . . . . . . . . 8



1 Johdanto

Kuvaajat ovat monessa fysiikan työselostuksessa oleellinen osa. Kuvaajat
havainnollistavat muuttujien välisiä riippuvuuksia ja niiden avulla voi-
daan määrittää erilaisia fysikaalisia suureita. Kuvaajat myös arvostellaan
erikseen työselostuksen arvioinnissa, joten ne kannattaa tehdä huolella ja
panostaa niiden ulkonäköön.

Origin on kuvaajien piirtämiseen ja analysointiin suunniteltu ohjelma,
johon voidaan helposti siirtää dataa esimerkiksi Excel-taulukosta. Tämän
ohjeen perusteella pitäisi onnistua yksinkertaisten sovitusten tekeminen
ja kuvaajien analysointi. Tarvittaessa lisätietoa löytyy Originin omasta
manuaalista (Tutorials). Kuten monessa muussakin asiassa, Originin käy-
tössäkin rohkea kokeilu ja tekemällä oppiminen auttaa pitkälle. Originis-
sa pystyy samoja asioita tekemään varsin monella tapaa. Tässä ohjeessa
on kuvattu vain yksi tapa tehdä esimerkiksi lineaarinen sovitus.

2 Millainen on hyvä kuvaaja?

Hyvässä kuvaajassa koordinaattiakseleiden asteikon tulee olla mielekäs,
jotta pistejoukko sijoittuu tasaisesti koko kuvaajan alueelle. Pistejoukko
ei saa olla pieni piperrys kuvaajan ala- tai yläkulmassa. Hyvin valitun
asteikon avulla kuvaajasta on helppo lukea datapistettä vastaavat arvot.
Koordinaattiakselit tulee nimetä ja suureen yksikön tulee olla myös nä-
kyvissä.

Datapisteiden tulee erottua selkeästi kuvaajasta, mutta ne ei myös-
kään saa olla kohtuuttoman suuret. Datapisteitä ei harvoja poikkeuksia
lukuunottamatta koskaan yhdistetä murtoviivalla. Datapisteiden symbo-
leina kannattaa käyttää yksinkertaisia merkkejä (neliö, ympyrä). Mikäli
kuvaajaan tulee usean mittauksen pisteitä, ne kannattaa erottaa erilaisil-
la symboleilla (ei eri värisillä). Kokeelliseen työskentelyyn liittyy myös
aina epävarmuutta, joten kaikilla datapisteillä on aina virheet ja näiden
virhepalkkien tulee olla näkyvissä kuvaajassa.

Tyypillisesti kuvaajassa ollaan kiinnostuneita pistejoukkoon tehdystä
sovituksesta ja sen parametreistä. Käytössä olevan teorian mukaan vali-
taan, minkälainen sovitus pistejoukkoon kulloinkin tehdään. Origin an-
taa sovituksen parametreille arvot virheineen, mutta näihinkin kannattaa
suhtautua kriittisesti. Kuvaajalla tulee olla kuvateksti, joka selittää kuvan
siten, että se on ymmärrettävissä ilman muun tekstin apua.



3 OriginPro9 peruskäyttö

Kun Originin avaa, aukeaa uusi projekti ja uusi työkirja (Kuva 1). Book-
ikkunaan voi kirjoittaa dataa, johon haluaa tehdä sovituksen. Koska Book-
ikkunassa on automaattisesti sarakkeet vain x- ja y-suuntaisille arvoille,
eikä näiden virheelle, tulee ikkunaan lisätä kaksi saraketta lisää. Sarak-
keiden lisääminen tapahtuu siten, että B-sarakkeen vieressä olevassa tyh-
jässä tilassa klikkaa hiiren oikealla korvalla ja avautuvasta valikosta va-
litsee Add New Column. Tämä kannattaa toistaa kaksi kertaa, jolloin on
sarakkeet A-D.

Tämän jälkeen pitää vielä määrittää, että sarakkeet C ja D ovat virhei-
tä. Valitse C-sarake klikkaamalla solun C(Y) päällä. Nyt koko sarake C
muuttuu tummennetuksi. Klikkaa nyt hiiren oikealla korvalla sarakkeen
C päällä ja valitse avautuvasta valikosta Set As → X Error. Nyt sarakkeen
C arvot on määritelty x-suuntaisen suureen virheeksi. Toista vastaava D-
sarakkeelle ja aseta se y-suuntaisen suureen virheeksi. Tässä kohtaa A- ja
B-sarakkeiden arvoille (eli x- ja y-akseleille) voi antaa nimet (Long name)
ja yksiköt (Unit).

Kuva 1: Originin aloitusnäyttö.

Seuraavaksi Book-ikkunan taulukkoon syötetään mittauksissa saatu-
ja arvoja. Sarakkeeseen A laitetaan x-akselille menevät arvot sekä C-sa-
rakkeeseen sen virheet ja B-sarakkeeseen y-suuntaiset arvot ja D-sarak-



keeseen sen virheet. Tämän jälkeen valitaan kaikki sarakkeet aktiivisek-
si, koska halutaan tehdä näiden kaikkien sarakkeiden arvojen perusteella
sovitus. Aktiiviseksi valitseminen onnistuu pitämällä näppäimistön Ctrl-
näppäin pohjassa ja klikkaamalla jokaisen sarakkeen nimisolua (A, B, C,
D). Tämän jälkeen valitaan yläpalkista Plot → Symbol → Scatter. Originin
pitäisi nyt automaattisesti avata Graph-ikkuna, johon pistejoukko piirtyy.
Graph- ja Book-ikkunoiden välillä pystyy siirtymään yläpalkin Window-
valikon kautta. Huomaa, että muutokset Book-ikkunassa päivittyvät au-
tomaattisesti Graph-ikkunaan.

3.1 Lineaarisen sovituksen tekeminen

Kun syötettyyn pistejoukkoon halutaan tehdä lineerinen sovitus, valitaan
ylävalikosta Analysis → Fitting → Linear Fit. Kun Originia käyttää en-
simmäistä kertaa, Linear Fit -kohdasta ei aukea enää lisävalikkoa, mutta
seuraavilla käyttökerroilla aukeaa aina vaihtoehdot 1 <Last used> ja Open
Dialog.... Pääsääntöisesti kannattaa aina valita Open dialog..., koska silloin
voi varmistaa sovitukseen liittyvät tiedot.

Avautuvassa Linear Fit -ikkunassa (kuva 2) on paljon alakohtia, joiden
tarkkaan sisältöön ei tässä paneuduta. Niitä voit haluteassasi tutkia Origi-
nin oman käyttöohjeen avulla. Oleellisia valintoja sovituksen kannalta on,
että kohdassa Fit Options on valittuna Error as Weight → Instrumental ja
ainostaan kohta Apparent Fit on valittu. Tämän jälkeen kohdasta Quanti-
ties to Compute pitää olla valittuna Fit Parameters ja edelleen sen alla Value
ja Standard Error. Muita kohtia ei tässä tarvitse olla valittuna.

Fit Statistic-kohdan ei tarvitse olla valittuna, mutta Fit Summary koh-
dasta valittuna tulee olla Value ja Standard Error. Seuraavaksi kohdasta
Fitted Curves Plot tulee olla valittuna Plot in Report Table, Plot on Source
Graph → Fitted Curve sekä Update Legend on Source Graph. Näiden lisäk-
si kohdasta X Data Type tulee varmistaa, että siellä on valittuna Uniform
Linear ja Range on Span to full axis Range. Tämän viimeisen valinnan vai-
kutus on se, että tehtävä sovitus skaalautuu koko kuvaajan alueelle, eikä
se ole ensimmäisestä pisteestä viimeiseen pisteeseen menevä jana. Klik-
kaamalla lopuksi OK Origin tekee sovituksen kuvaajan.

Kuvaajaan tulostuu info-laatikko, jossa annetaan suoran kulmakerroin
ja y-akselin leikkauspiste virheineen. Tuplaklikkaamalla kyseistä laatik-
koa pääsee muokkaamaan tekstejä suomeksi ja muutamaan yhtälön sii-
hen muotoon, että sen muuttujat ovat todella niitä, joita kuvaajassa on.
Laatikkoa avautuu uuteen Table-ikkunaan, jossa tekstejä voi muokata.
Klikkaamalla johonkin soluun, teksti muuttuu koodiksi, jonka voi pyyh-



Kuva 2: Lineaarista sovitusta tehtäessä voidaan vaikuttaa mm. siihen, mi-
tä kaikkia tietoja Origin meille laskee näkyviin.



kiä pois ja tilalle voi kirjoittaa haluamansa suomenkielisen tekstin. Table-
ikkunasta pääsee takaisin kuvaajaan Window-painikkeen kautta.

0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 0 6 0 , 0 8 0 , 1 0 0 , 1 2 0 , 1 4 0 , 1 6 0 , 1 8 0 , 2 0 0 , 2 2
1 , 0
1 , 5
2 , 0
2 , 5
3 , 0
3 , 5
4 , 0
4 , 5
5 , 0
5 , 5

 D a t a p i s t e e t
 S u o r a n s o v i t u s

Jä
nn

ite
, U

 (V
)

V i r t a ,  I  ( A )

Y h t ä l ö U = b * I + a

A r v o V i r h e
a 0 , 0 5 8 0 6 0 , 0 2 0 5
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Kuva 3: Hyvässä kuvaajassa akselit on nimetty ja suureiden yksiköt ovat
myös näkyvissä. Akselien skaalauksen tulee olla mielekäs ja sovituspara-
metrien tulee olla näkyvissä.

3.2 Usean pistejoukon piirtäminen samaan kuvaajaan

Joissain tapauksissa, kuten selostustyössä Valon polarisaatio, samaan ku-
vaajaan pitää pystyä piirtämään useampi pistejoukko, kuten esimerkik-
si kokeellinen ja teoreettinen pistejoukko. Jos kuvaajaan halutaan piirtää
useampi pistejoukko symboleiden avulla, se onnistuu siten, että Book-
ikkunassa määritetään useampi sarake y-akselin suuntaisille arvoille. Kun
pistejoukon piirtämisen tekee vastaavasti kuin edellisessä kohdassa, Ori-
gin automaattisesti plottaa kaikki y-suuntaiset arvot x-suuntaisen muut-
tujan funktiona samaan kuvaajaan käyttäen erilaisia symboleja. Symbo-
lien väriä ja muotoa pääsee muokkaamaan klikkaamalla jonkin symbolin
päällä hiiren oikealla korvalla ja valitsemalla Plot Details...

Jos halutaan sovittaa teoreettinen käyttäytyminen yhtenäisellä viival-
la ja kokeellinen data pistejoukkona toimitaan seuraavasti. Nyt ei valita
mitään saraketta aktiiviseksi vaan valitaan Book-ikkunassa Plot → Line
→ Line. Avautuvasta Plot Setup: Select Data to Create New Plot-ikkunasta



valitaan X:ksi sen sarakkeen arvot, jossa ne ovat (yleensä sarake A) ja
Y:n arvoiksi se sarake, jossa halutut (teoreettiset) arvot ovat. Klikkaamal-
la OK Origin piirtää valituista arvoista yhtenäisen viivan kuvaajaan. Kun
tähän kuvaajaan halutaan lisätä kokeelliset arvot pistejoukkona, valitaan
Graph-ikkunassa Graph → Add Plot to Layer → Scatter. Valitaan avautu-
vasta Layer Contents -ikkunasta vasemman puoleisesta ruudusta halutun
sarakkeen arvot ja painamalla oikealle päin osoittavaa nuolta kyseiset tie-
dot siirtyvät oikean puoleiseen ruutuun. Painamalla Apply Origin plot-
taa valitun sarakkeen arvot pistejoukkona kuvaajaan. Muista huomioida
kokeellisille arvoille myös virheet!

Kun kokeellinen pistejoukko ja teoreettinen käyrä on kuvaajassa, ku-
vaajan akselit tulee nimetä ja muutenkin varmistaa, että ulkoasu on siisti.
Kuvaajien akseleita voi nimetä uudelleen tuplaklikkaamalla akselin ni-
meä.

3.3 Oman sovituksen tekeminen pistejoukkoon

Jos Originista ei löydy valmiina funktiota, joka pistejoukkoon pitäisi so-
vittaa, sen voi tehdä itse. Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten voi
tehdä sovituksen esimerkiksi funktiolla y = ln(ax)

eb .
Syötetään aluksi mittausdata Book-ikkunaan. Originille pitää ensin

määrittää funktio, jota halutaan sovittaa. Funktion tekeminen tapahtuu
seuraavasti: Tools → Fitting Function Builder. Huomaa, että avautuvassa
ikkunassa on vaihe vaiheelta vinkkejä, joita seuraamalla sovituksen te-
keminen onnistuu. Valitse avautuvasta ikkunasta Create a New Function
ja klikkaa OK. Anna funktiolle kuvaava nimi (Function name), jotta löy-
dät sen myöhemmin sovitusta tehdessä. Function Model voi olla Explicit
ja Function Type Expression, OK. Avautuvassa Variables ja Parameters -
ikkunassa varmista, että riippumattomana muuttujana on x ja riippuva-
na muuttujana y ja määrittele funktiosi parametrit (a,b), OK. Seuraavassa
vaiheessa pääset antamaan parametreille alkuarvot sekä syöttämään sovi-
tettavan yhtälön. Quick Checkillä voit tarkistaa, meneekö sovitus oikein.
Jos esimerkiksi yhtälö ei ole oikein kirjoitettu, Quick Check herjaa tapah-
tuneesta virheestä. Paina lopuksi Finish.

Nyt Originille on määritetty uusi funktio, jonka avulla se pystyy teke-
mään sovituksen. Seuraavassa vaiheessa tehdään sovitus haluttuun pis-
tejoukkoon. Valitaan aktiiviseksi aiemmin kirjoitetut datasarakkeet. Vali-
taan Analysis → Fitting → Nonlinear Curve Fit ja tarvittaessa vielä Open
Dialog.... Valitaan avautuvasta NLFit-ikkunasta Settings-välilehdellä Cate-
gory → User Defined ja tämän jälkeen Function-kohdasta se funktio, joka



aiemmin tehtiin ja nimettiin. Paina seuraavaksi Fit until converged, joka
on oikeanpuoleisin ikkunan keskikohdassa olevista kuvakkeista (kuva 4).
Tällöin kuvaaja muodostuu ikkunan alareunaan Fit Curve -välilehdelle.
Lopuksi paina Done.

Kuva 4: NLFit-ikkuna, jolla voi tehdä määrittämänsä funktion avulla so-
vituksen pistejoukkoon.

Pistejoukko ja sovitus eivät nyt muodostu omaan Graph-ikkunaan,
vaan Book-ikkunaan tulee välilehdet nimeltä FitNL1 ja FitNLCurve1 (da-
ta on välilehdellä Sheet1). FitNl1-välilehdeltä pystyt klikkaamaan muo-
dostuneen kuvaajan (Fitted Curves Plot) omaan ikkunaan tuplaklikkaa-
malla kuvan päällä. Nyt voit nimetä akselit uudestaan tuplaklikkaamal-
la olemassa olevan nimen päällä ja kirjoittamalla uudet nimet akseleille.
Muutenkin kuvaaja tulee muokata kriteerit täyttäväksi.


