
FYSA2020/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO 

 

1 Johdanto 

Inertiaalikoordinaatisto on koordinaatisto, jossa Newtonin mekaniikan lait pätevät. 

Tällaista koordinaatistoa ei reaalimaailmassa kuitenkaan ole. Epäinertiaalikoordinaatisto 

on koordinaatisto, jossa Newtonin mekaniikan lakien mukaisten voimien lisäksi 

vaikuttavat ns. näennäisvoimat. Tässä työssä havainnoidaan pyörivässä koordinaatistossa 

vaikuttavia coriolis- ja keskipakovoimia.  

 

Pyörivä koordinaatisto: 

Tutkitaan kahta koordinaatistoa (Kuva 1), joista toinen on paikallaan pysyvä 

inertiaalikoordinaatisto (koordinaattiakselit xi) ja toinen sen suhteen liikkuva 

epäinertiaalikoordinaatisto (koordinaattiakselit yi).  

 

 

 

Kuva 1 Inertiaalikoordinaatisto (x) ja epäinertiaalikoordinaatisto (y). 

 

 



Tällöin pisteen p paikka voidaan ilmoittaa vektoreiden r´, r ja R avulla seuraavasti 

𝑟´ = �⃗⃗� + 𝑟,         (1) 

missä 𝑟´on vektori inertiaalikoordinaatiston origosta pisteeseen p, �⃗⃗� on koordinaatistojen 

origot yhdistävä vektori ja 𝑟 on vektori epäinertiaalikoordinaatiston origosta pisteeseen p. 

 

Jos oletetaan, että koordinaatisto y pyörähtää infinidesimaalisen pyörähdyksen d  niin 

silloin pisteen p paikan muutos kiinteän koordinaatiston x suhteen voidaan ilmoittaa 
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kun oletetaan, että piste p on paikoillaan koordinaatiston y suhteen.  

Edelleen, jos halutaan tietää pisteen p paikan muutosnopeus, se saadaan yhtälöstä 
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kiinteä)( ,     (3) 

missä   on siis pyörähdyksen kulmanopeus. Mikäli piste p liikkuu myös koordinaatiston 

y suhteen, täytyy se huomioida paikan muutosnopeuden yhtälössä seuraavasti: 
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Yhtälöstä (1) saadaan, että  
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jolloin  
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eli on määritetty pisteen p nopeus kiinteän koordinaatiston suhteen. 

Edellä olevin yhtälöiden avulla pystytään johtamaan yhtälöt kulmakiihtyvyyksille ja 

lopulta saadaan selville efektiivinen voima 
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Lue huolellisesti Marion & Thorntonin kirjan luku 10, joka käsittelee työn teoriaa. 

 



2 Laitteisto ja mittaukset 

Laitteistona on pyörivä sylinteri, jonka sisällä olevan heilurin liikeratoja tarkastellaan 

sylinterin yläosaan kiinnitetyn videokameran avulla (kuva 2). Kun sylinteri saatetaan 

pyörimään, se määrittää pyörivän koordinaatiston, jossa heilurin liikettä voidaan 

tarkastella koordinaatistoon kiinnitetyn kameran avulla. Sylinterin pohjana on 

muovikiekko, johon on uurrettu xy -koordinaatisto helpottamaan heilurin piirtämien 

kuvioiden määrittämistä. Sylinteriä pyöritetään moottorin avulla. 

Ensimmäisenä tehtävänä on mitata heilurin kulmataajuus. Työn varsinaisena tehtävänä on 

etsiä ne sylinterin kulmataajuudet, joilla heilurin pää liikkuu koordinaatistossa 

apilanlehden muotoisia käyriä pitkin. Pyydä tarvittaessa assistenttia selostamaan, miltä 

apilanlehtikuvioiden tulee näyttää. Mittauksiin tulee käyttää sekuntikelloa. Kun halutut 

kulmataajuudet on löydetty, syötetään saadut arvot Coriolis-ohjelmaan, joka laskee 

annetuille parametreille numeeriset ratkaisut. Coriolis-ohjelma on asennettuna 

oppilaslaboratorion ja atk-luokan koneisiin. Piirrä kuvat Coriolis-ohjelmalla 

mittausvuoron aikana ja näytä ne assistentille. 

 

Palauta mieleen, milloin tilastollinen analyysi on pätevä. Voitko omissa mittauksissasi 

käyttää luotettavasti tilastollista analyysiä? 

 

 

 

Kuva 2 Työssä käytettävän laitteiston kaaviokuva. 



3 Selostus 

Työstä tehdään arvosteltava selostus, josta tulee käydä ilmi havaitut ja simulaatioilla 

varmistetut sylinterin kulmataajuuden arvot, joilla saadaan näkyviin 1, 3 ja 4 apilanlehteä. 

Selostuksessa tulee esittää analyyttinen ratkaisu kulmataajuudelle, jossa funktion 

argumenttina on apilanlehtien lukumäärä n. Lausekkeen avulla lasketaan analyyttiset 

tulokset virheineen 1, 3 ja 4 apilanlehden tapauksille. Geometrisellä tarkastelulla funktio 

on helpoin muodostaa, kun tiedetään, että n-lehtiselle apilalle symmetria-akseleiden 

välisille kulmille ( ) pätee  
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Oletetaan heilurin liike harmoniseksi, jolloin heilahdusajaksi päästä päähän tulee T
2
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jonka aikana sylinteri kääntyy kulman 

  T
2

1
 .         (9) 

Symmetria-akselien välinen kulma voidaan edelleen ilmaista  :n avulla, jolloin lopulta 

saadaan selville yhtälö, jossa kulmataajuus   riippuu heilahdusajasta T ja lehtien 

lukumäärästä n. 

 

Selostuksessa tulee sanallisesti pohtia näennäisvoimien vaikutusta heilurin liikkeeseen 

sylinterissä ja sen kautta apilanlehtien muodostumiseen. 

 

Lisäksi selostuksessa tulee käydä ilmi: 

 Mitä erikoista havaitaan tapauksissa n = 1 ja n = 2? 

 Pohdi selostuksen johdannossa, miten työssä tarkasteltavat näennäisvoimat 

havaitaan arkielämässä? 

 

Lisälukemista 

Sami Sillanpää “Mekaniikan kurssin laboratoriotyöt” (Pro Gradu) 

 



Lisäapua: 

 


