
FYSA2020/1 Kytketyt harmoniset värähtelijät 

Työn tavoitteita 

 opettaa soveltamaan luentojen tietoja kahden kytketyn värähtelijän 

ominaistaajuuden määrittämiseen 

 opetella suunnittelemaan mittaus itsenäisesti 

Useita fysikaalisia prosesseja voidaan kuvata erilaisilla värähtelijöillä ja värähtelijöiden 

muodostamilla systeemeillä. Yksi näistä on atomien värähtely hilassa, jota voidaan 

yksinkertaistetusti mallintaa jousilla toisiinsa kytketyillä massoilla. Yksinkertaisin 

kytkettyjen värähtelijöiden järjestelmä on kaksi toisiinsa kytkettyä värähtelijää, joka on 

tämän työn aihe. Työn tarkoituksena on suunnitella teoriatietojen pohjalta mittaus, jolla 

voidaan määrittää kahden kytketyn värähtelijän ominaistaajuudet symmetrisessä ja 

antisymmetrisessä moodissa. 

Yleistä 

Suunnitelma siitä, miten annettu tehtävä (ks. seuraava sivu) aiotaan ratkaista, on 

toimitettava työn vastuuhenkilölle (vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot löytyvät 

työosaston sivuilta) viikkoa ennen laboratoriovuoroa palautteen antamista varten. 

Mittaussuunnitelmaan (pituus 1 - 3 sivua) tulee sisältyä 

 selitys siitä, miten mittaus toteutetaan (kuva havainnollistaa selitystä hyvin..) 

 mitä suureita aiotaan mitata ja miten 

 miten haluttu tieto saadaan mitatuista suureista (työssä käytettävät kaavat 

selityksineen sisältyvät tähän) 

 miten virhetarkastelu aiotaan tehdä 

Työn vastuuhenkilö voi antaa kehitysideoita, joiden pohjalta mittaaja voi parantaa 

suunnitelmaansa. Vastuuhenkilö antaa myös vihjeitä etenemiseen, jos mittausten 



suunnittelussa tulee vaikeuksia. Kenenkään ei siis tarvitse jättää työtä tekemättä sen 

vuoksi, että jossain suunnitelman laatimisen vaiheessa ei tiedä, miten pitäisi edetä. 

Tehtävä  

Tehtävänäsi on määrittää kahden kytketyn värähtelijän ominaistaajuudet symmetrisessä 

ja antisymmetrisessä moodissa [1]. Käytettävissä on Capstone -mittausjärjestelmä, 

ilmarata, kaksi vaunua, punnuksia, vaaka, mittanauha ja jousia.  

Työhön valmistautuessa kannattaa miettiä valmiiksi mittausasetelmaasi sopiv(i)a 

virhetarkastelun tap(oj)a. Mieti esimerkiksi, suoritatko saman mittauksen kerran tai useita 

kertoja, vai toistatko mittauksia muuttamalla mittausasetelmaa. Myös mittausvuorolla 

mieleen tulevien ideoiden kokeilu on sallittua. Aikaa kokeilujen tekemiseen jää 

todennäköisesti reilusti. 

Selostus 

Työstä tehdään yleisten ohjeiden mukainen työselostus. Selostuksessa tulee verrata 

kokeellisesti mitattuja ominaistaajuuksia teoreettisiin arvoihin virhetarkasteluineen. 

Pohdi selostuksessasi ainakin seuraavia asioita:  

 Miten mahdollinen systeemin epäsymmetria (erilaiset jouset tai massat) vaikuttaa 

ominaistaajuuksiin, vai onko ominaistaajuuksia edes olemassa? 

 Entä miten vastusvoimat, kuten kitka tai ilmanvastus vaikuttavat? 

Selostuksen liitteiksi laitetaan mittauspöytäkirja ja mittaussuunnitelma (ja muut 

tarvittavat liitteet), jotka arvostellaan osana työtä. 
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