
FYSP101/K3 TÖRMÄYKSET ILMARADALLA  

Työn tavoitteita 

 opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista kuvaajamuotoisia ennusteita ja 

testaamaan niitä kokeellisesti  

 oppia piirtämään kuvaajia mittaustuloksista ja teoreettisista malleista tietokoneella 

Tässä työssä käytetään ryhmätyössä harjoiteltuja graafisen tarkastelun menetelmiä 

kuvaamaan törmäyksiä. Lisäksi Kinematiikan kuvaajat -työssä opeteltua Capstone -

ohjelmistoa hyödynnetään monipuolisesti. Työhön liittyvä fysiikka ei ole monimutkaista, 

mutta pääpaino onkin kuvaajien tekemisessä ja muokkaamisessa. Nykyisin tietokoneella 

tehtävä datan kerääminen ja käsittely kuvaajiksi on fyysikon arkipäivää, joten sen 

opetteleminen on syytä aloittaa jo perusopintovaiheessa. 

Yleistä  

Työssä tutkitaan nopeuden, liikemäärän ja energian muutoksia erilaisissa törmäyksissä. 

Työhön liittyvää teoriaa on käsitelty luennoilla ja laskuharjoituksissa, sekä oppikirjoissa: 

 Randall D. Knight, Physics for Scientists and Engineers  

- Luku 2 

- Luvuista 9 ja 10 erityisesti kappaleet 9.4 ja 10.6 

 Young & Freedman (11
th

 tai 12
th

 edition) 

- Luku 2 

- Luvussa 8 erityisesti esimerkit 8.7 ja 8.10 

Käytettävissä on ilmarata, jolla liike saadaan lähes kitkattomaksi, ja Capstone -

ohjelmiston ultraäänipaikanmäärityslaitteisto (Pasco Motion Sensor II).  
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Työhön valmistautumiseksi laske seuraavat harjoitustehtävät. Harjoitustehtävät tulee 

olla laskettuna (ainakin yritetty laskea) työtä tekemään tullessa.  

Harjoitustehtävä 1: Kitkatonta vaakasuoraa kourua pitkin nopeudella v liukuva vaunu, 

jonka massa on m1, törmää täysin kimmoisasti levossa olevaan vaunuun (massa m2). 

Määritä vaunujen nopeudet törmäyksen jälkeen. Miten vaunujen massojen suhde 

vaikuttaa vaunujen nopeuksiin (suuruuksiin ja suuntiin) törmäyksen jälkeen? Mitä 

tapahtuu, jos massat ovat yhtä suuret? Laske vaunujen yhteenlaskettu etenemisliikkeen 

liike-energia törmäyksen jälkeen ja vertaa liike-energiaan ennen törmäystä. 

Harjoitustehtävä 2: Jos törmäys on täysin kimmoton ja vaunut jatkavat törmäyksen 

jälkeen liikettä toisiinsa takertuneena, mikä on niiden yhteinen nopeus ja 

etenemisliikkeen liike-energia törmäyksen jälkeen? Miten vaunujen törmäyksen jälkeinen 

liike-energia riippuu massojen m1 ja m2 suhteesta m1/m2 ja liike-energiasta ennen 

törmäystä? Ts. Ilmoita laskemasi Kf (f ↔ lopputilanne) muodossa Kf = g(m1/m2)·Ki (i ↔ 

alkutilanne), missä g(m1/m2) on jokin suhteen m1/m2 sisältävä lauseke. 

Mittaukset  

Ilmaratalaitteistoon on tutustuttu ryhmätyössä Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä. Jos 

ilmaradan ja laukaisimen käyttö on kuitenkin ehtinyt unohtua, lue valmistautumista 

varten työohjevihkosen Liite 1 ja tee kokeiluja ilmaradalla, laukaisimella ja Capstone -

laitteistolla hetken aikaa ennen varsinaisten mittausten aloittamista. Capstonen 

liikeanturien (työssä tarvitaan kaksi anturia) asentaminen sujuu Kinematiikan kuvaajat -

työstä tutulla tavalla, nyt käytetään sekä päätelaitteen portteja 1+2 että 3+4. (Huom! 

Käytä tässä työssä anturien kapeaa näytekeilaa.) Kertaa tarvittaessa laitteiden ja anturien 

asentaminen sekä mittausten tekeminen Capstonen yleisohjeen luvuista 1-3. Yleisohje 

löytyy labran tietokoneiden luota. Etsi koemittauksissa anturien näytteenottotaajuudelle 

sopiva arvo, jolla mitatut kuvaajat näyttävät selkeiltä ja niissä on mahdollisimman vähän 

”häiriöpiikkejä”. Ongelmatilanteissa muista tarkistaa myös anturien oikea suuntaus. Mieti 

kokeiluja tehdessäsi myös sitä, millä tavalla mitatuista kuvaajista on parasta määrittää 

vaunujen nopeudet ennen törmäystä ja sen jälkeen. 
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Tehtävä: Liikemäärän ja energian säilyminen erilaisissa törmäyksissä 

Määritetään liukureiden (puskuri ja puskurin vastapaino mukana) ja käytettyjen 

lisäpainojen (esim. 4 x 2 pareittain samanlaista painoa) massa punnitsemalla.  

Laukaistaan liukuri liukumaan pitkin ilmarataa. Käytetään sähköistä laukaisijaa kuten 

ryhmätyössä Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä, jotta liukurin nopeus saadaan joka 

kerta samanlaiseksi. Liukurin annetaan törmätä radalla levossa olevaan toiseen liukuriin 

ja määritetään Capstonella niiden nopeudet ennen ja jälkeen törmäyksen. Lisäpainoja 

käyttäen muutetaan alussa levossa olevan liukurin massaa. Mittaus tehdään viidellä eri 

massalla sekä kimmoisassa että kimmottomassa törmäyksessä (voit lisätä esim. liukurin 

sivuilla oleviin tappeihin molemmille puolille samanlaiset painot aina mittausten välissä). 

Pidä laukaistavan liukurin massa samana koko mittauksen ajan (miksi?).  

Törmäys tehdään kimmoisaksi käyttämällä kumilankapuskureita. Kimmoton törmäys 

saadaan aikaan vahapuskureiden avulla. Kokeile puskureiden käyttöä ennen varsinaista 

mittausta. Puskureiden käytöstä lue Liitteen 1 luku 2 (ks. myös kuva 3). 

Piirrä kuvaajat tietokoneella
1
 systeemin a) kokonaisliikemäärästä b) kokonaisliike-

energiasta törmäyksen jälkeen liukurien massojen suhteen m1/m2 funktiona. Piirrä samaan 

kuvaan myös teoreettinen käyrä, joka perustuu kaavakkeessa laskettuun liikemäärän tai 

liike-energian keskimääräiseen arvoon ennen törmäystä (Harjoitustehtävät ovat tässä 

varmaankin avuksi).
2
 

Ovatko törmäykset täysin kimmoisia (kimmottomia)? Miksi? Miksi eivät? 

                                                 
1
 Datan piirtäminen kuvaajaksi onnistuu monella tietokoneohjelmalla: labran ja PC-luokan koneilta 

tähän tarkoitukseen käyvät Capstone, Excel, Origin ja Gnuplot (käyttöohjeet koneiden luona ja labran 

nettisivuilla). Datapisteiden taulukointi, kuvaajan piirtäminen ja ulkoasun siistiminen on selitetty 

Capstonen yleisohjeen luvuissa 3, 7 ja 9 sekä Excel-ohjeen luvuissa 1 – 3. Origin-ohjeessa luvusta 3 

löytyvät tässä tarvittavat tiedot. Gnuplotin käyttö vaatii hieman perehtymistä ja totuttelua, mutta 

varsinkin fyysikon tutkintoon tähtääville pääaineopiskelijoille sen käytön opettelu on hyödyllistä 

(kuvaajan piirtämisestä ks. ohjeen luvut 3 ja 4 sekä liitteen esimerkit).  
 
2
 Teoreettisen käyrän piirtäminen datakuvaajaan on käyty läpi Origin-ohjeen luvussa 3.2. Excelissä ja 

Capstonessa teoreettisen käyrän piirtämiseksi luodaan sarake teoreettisille arvoille. Gnuplotin ohjeessa 

asia löytyy luvusta 5 ja liitteen esimerkeistä. 


