
FYSP101A Laboratoriotöiden perusteet 
 
 
Luennot  To 4.9. klo 14 – 16  FYS1 

Ti 9.9. klo 14 – 16  FYS1 

     To 11.9. klo 14 – 15 FYS1 

Harjoitustehtäviä FYSP101:n ensimmäisissä laskuharjoituksissa 

tiistaina 16.9. 

 

Kurssin sisältö: 

 Oppilaslaboratorio ja fysiikan kursseihin liittyvät työt. 

 Töiden varaaminen ja tekeminen, työselostukset. 

 Virhelähteet, tuloksen epätarkkuus ja virheen eteneminen 

laskutoimituksissa 

 Tulosten esittäminen 

 Kuvat 

 

Osio ”Laboratoriotöiden perusteet” on osa kursseja FYSP101 ja 

FYSP107 ja on edellytys fysiikan laboratoriotöiden tekemiselle! 

 

Opastusta mittausten epätarkkuuden käsittelyyn: 

John R. Taylor, An Introduction to Error Analysis  



1  JYFL:n oppilaslaboratorio 
 

 

Paikka: 

Fysiikan laitoksen kolmas kerros, huoneet FL355-358, ja 

FL302-307 

 

Avoinna: 

Oppilaslaboratorion (eli työosaston) www-sivuilla ja 

ilmoitustauluilla ilmoitettuina aikoina (esim. klo 8-12, 12-16 tai 

16-20). Työskentely itsenäisesti tai pareittain assistentin 

ohjauksessa 

 

 

Työosaston johto: 

Sakari Juutinen, huone FL312 

  juutinen@phys.jyu.fi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Fysiikan kurssien laboratoriotöistä 

 

Laboratoriotyöskentelyn harjoittelu on osa fysiikan opiskelua 

 

Fysiikan opiskeluun liittyvän laboratoriotyöskentelyn tarkoitus on 

 demonstroida fysiikan ilmiöitä 

 kartuttaa fyysikon käytännön taitoja 

 antaa valmiuksia mittaamisen avulla tapahtuvaan uuden tiedon 

etsimiseen 

 opettaa kirjoittamaan mittausraportteja 

 

Fyysikon työelämässä tarvitsemia käytännön taitoja: 

 mittausvälineiden ja mittaustapojen hallinta 

 tietokoneen käyttö mittauksessa ja mittauksen jälkeen  

 tulosten analysointi 

 tulosten luotettavuuden arviointi  

 kuvankäsittely 

 raportointi (kirjallinen ja suullinen)  

 yhteistyö 



Fysiikan perus- ja aineopintokursseihin sisältyy erityyppisiä 

laboratoriotöitä. Osasta töitä tehdään työselostus, joka arvostellaan ja 

työn arvosana vaikuttaa kurssin arvosanaan. Osa töistä on pienempiä, 

ns. lapputöitä. Monissa töissä käytetään tietokonetta mittauksen 

tekemiseen. 

 

Tietoa kursseihin sisältyvistä labroista löytyy työosaston www-sivuilta 

(klikkaa: kurssien työt ja työohjeet → kurssi (esim. FYSP101) ja 

perusopintojen kurssien osalta työohjemonisteesta. 

 

Perus- ja aineopintojen kursseissa yleensä 1 arvosteltava työ ja 1-3 

lapputyötä. 

 

Tutustu työosaston verkkosivuihin! 

 

 

 

 

 

 

 



Lapputyöt:  

 Työn tueksi on laadittu kaavake, joka ohjaa mittauksen suoritusta. 

Työmäärä on pyritty mitoittamaan siten, että työ on tehtävissä 

kokonaisuudessaan 4 tunnin pituisen osastovuoron aikana. Kukin 

valitkoon tarjolla olevista töistä mieluisimmat (ellei tätä vapautta ole 

erikseen jonkin kurssin kohdalla rajoitettu). 

 Saa tehdä parityönä 

 Palautekeskustelu ohjaajan kanssa työn päätteeksi 

 Mittauskaavakkeen saa heti mukaansa 

 Varmista, että työlomakkeeseen Korpissa tuli merkintä tehtyä 

 

 

 

Arvosteltavat työt:  

 Useimmat arvosteltavat työt ovat perinteisiä, eli töissä on 

yksityiskohtaiset työohjeet.  

 Peruskursseissa työtarjontaan mahtuu myös töitä, joissa työhön 

liittyvän teorian joutuu kaivamaan oppikirjasta ja työ on luonteeltaan 

varsin avoin. Näissä töissä vaaditaan myös esisuunnitelma siitä, 

miten mittaus aiotaan toteuttaa.  



 Mittaus ja selostus parityönä kursseilla FYSP101-5 ja 7, muilla 

kursseilla itsenäinen työskentely. Kunkin kurssin arvosteltava työ 

valittavissa 2-3 vaihtoehdosta. Työstä tehdään ohjeiden mukainen 

selostus (ks. oppilaslaboratorion www-sivut tai FYSP102 monisteen 

liite 1). 

 Työselostus palautettava osastolle 4 viikon kuluessa mittauksen 

tekopäivästä (myöhästyneiden selostusten arvosanaa alennetaan) 

 Arvosteluperusteet löytyvät oppilaslaboratorion www-sivulta 

 Jokaisella työllä on nimikkotarkastaja 

 Työn arvostelusta ilmoitetaan aina sähköpostitse. Jos selostuksen 

tulee tarkastajan mielestä tehdä isoja korjauksia, hän voi antaa 

palautteen myös suullisesti 

 Vaaditut korjaukset tulee tehdä kerralla 

 Työlomakkeelle Korpissa merkitään pistemäärä 6-12, mitä 

pistemäärää käytetään kurssin lopullista arvosanaa laskettaessa  

 Työn arvosanaan tyytymätön voi yrittää parantaa arvosanaa 

tekemällä toisen työn (parempi arvosana otetaan huomioon) 

 Korjausta kaipaavat selostukset saa oppilaslaboratoriosta, samoin 

hyväksytyt. Hae omasi pois ja käy läpi työn tarkastajan kommentit! 

 

 



Laboratoriotyöt eivät ole demonstraatioita, joiden tekeminen 

hoituu nappia painamalla 

 

 Laboratoriotöiden tekijän ei pidä odottaa työosastolle tullessaan, että 

kaikki on valmiina työn tekemistä varten. Varsin usein osa 

työvälineistä on jossain muualla kuin kyseisen työn tekopaikalla ja 

niitä joutuu hieman haeskelemaan. Näin siksi, että samoja laitteita 

saatetaan käyttää myös muissa laboratoriotöissä.  

 Laboratoriotyön tekemisessä voi tulla vastaan monia ongelmia. 

Vaikka laitteisto olisikin kasassa ja oikein kytkettynä, mittauksen 

onnistunut läpivienti vaatii laitteistoon tutustumista ja käytön 

harjoittelua. 

 Fyysikon on syytä totuttautua ajatukseen, että mittaus ei aina onnistu 

kerralla, vaan usein osan mittauksesta joutuu uusimaan, joskus koko 

mittauksen! 

 

 

 

 

 

 



Laboratoriotyöt ovat osa kurssia 

 

 Työt on tarkoitettu tehtäviksi kurssin aikana tai heti sen perään, 

jolloin luennoilla esitetyt asiat ovat vielä muistissa. Labrojen 

roikkumaan jättäminen yleensä lisää työmäärää! 

 Kurssi on hyväksytty ja suoritus viedään opintosuoritusrekisteriin 

vasta, kun kaikki osiot on suoritettu.  

 Töistä saatu arvosana vaikuttaa kurssin lopulliseen arvosanaan 

(töiden paino on noin 20 %). Esim. jos teoriaosuuden tentistä saat 32 

pistettä (skaala 30-60 p) ja teet arvosteltavan labratyön hyvin, 

arvosanasi noussee 1 -> 2. Vastaavasti, jos teoriaosuutesi suoritus on 

täyttä rautaa, mutta lusmuilet labrassa, arvosanaksesi tulee 

todennäköisesti 4. 

 

 

 

 

 

 

 



FYSIIKKA I (FYSP101) laboratoriotyöt 

 

Kurssiin sisältyvät laboratoriotyöt: 

1) FYSP101/1 Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä (ryhmätyö) 

2) FYSP101/K1 Kinematiikan kuvaajat (lapputyö) 

3) Joko FYSP101/K2 Heittoliike tai FYSP101/K3 Törmäykset 

ilmaradalla (molemmat lapputöitä) 

 

Ryhmätyö FYSP101/1 Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä, 

järjestetään heti näiden laboratoriotyöluentojen perään 

 ilmoittautumiset ryhmätyöhön Korpissa kurssin sivulta 

 ryhmätyön kotitehtävät arvostellaan. Kotitehtävät toimivat samalla 

luento-osuuden tenttinä. 

 ryhmätyöhön varataan 5 tuntia, 4 tuntia mittauksiin ja yksi tunti 

kuvanpiirto-ohjelmaan Origin tutustumiseen.  

 

Kurssin muut laboratoriotyöt: 

Kaksi muuta työtä ovat ns. lapputöistä (suositus: tehdään pareittain). 

Töihin on valmis kaavake, jonka saatte työtä tekemään tullessanne (saa 

sen toki hakea etukäteenkin). Muihin kuin ryhmätyöhön varaukset 

tehdään Brahessa 



FYSIIKKA VII (FYSP107) laboratoriotyöt 

 

Kurssin laboratoriotyöt: 

1) FYSP107/1 Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä (ryhmätyö) 

o ilmoittautumiset ryhmätyöhön Korpissa kurssin sivulta 

2) FYSP107/K1 Kinematiikan kuvaajat (sama kuin FYSP101/K1) 

3) FYSP107/K2 Pyörimisliike ja keskihakuvoima (FYSP102/K1) 

4) FYSP107/K3 Sähkösuureiden mittaaminen yleismittarilla 

5) FYSP107/K4 Valinnainen lapputyö 

6) FYSP107/2 Linssit (FYSP103/2) tai Veden taitekerroin 

(FYSP103/3)  

7) FYSP107/3 Elektronin liike magneettikentässä (FYSP105/1) 

 

Kaikkiin töihin on työohjeet saatavissa (oppilaslaboratoriosta 

monisteena ja www-sivuilta pdf-tiedostoina) 

 

Yhteenveto ryhmätyöhön liittyvistä asioista 

https://www.jyu.fi/fysiikka/opiskelu/tyoosasto/tyot/fysp101/fysp101_rt.pdf 

 



Työvuoron varaaminen  

 Vuorot varataan työosaston www-sivulta käsin.  Brahe-

varausjärjestelmään pääsee oppilaslaboratorion verkkosivulta 

linkistä ”varaa työvuorosi”. Työosaston www-sivulle pääsee: 

1) http://www.jyu.fi/fysiikka/opiskelu/tyoosasto/ 

 2) fysiikan laitoksen pääsivulta → opiskelu → työosasto 

 Työparista vain toinen tekee varauksen! 

 Perusopintojen kurssien FYSIIKKA I-V ja VII töille omat vuoronsa, 

samoin aineopintojen ja modernin fysiikan (FYSIIKKA VI) töille 

omat vuoronsa. 

 Osastovuoro = neljän tunnin jakso, joko 8-12, 12-16 tai 16-20.  

 Työosaston aukioloajat, ks. linkki ”Työosaston aukioloajat ja 

henkilökunta”. 

 Ilmoittautuminen ryhmätyöhön Korpissa! 

 

Internet Explorerilla Braheen mennessä tulee virheilmoitus: 

There is a problem with this website's security certificate. 
 

Click here to close this webpage. 

Continue to this website (not recommended). 

More information   
 



Valmistaudu työhön ennakolta 

 Lue työohje ja tee mahdolliset ennakkoon tehtävät kotitehtävät. 

 Voit ottaa yhteyttää osastoassistentteihin, jos jokin asia jää 

epäselväksi. Voit myös käydä ennakkoon tutustumassa työhön. 

Työvuorolla 

 Vuorot alkavat tasatunnein 

 Ilmoittaudu ohjaavalle assistentille, joka parilla työhön liittyvällä 

kysymyksellä varmistaa, että olet valmistautunut työhösi. Assistentti 

opastaa sinut työpaikalle ja antaa tarvittavat välineet ja kaavakkeet. 

 Kaikki kytkennät on esitettävä assistentille ennen virtojen 

kytkemistä 

 Tee mittaukset huolella. Kirjaa muistiin kaikki käytetyt laitteet, 

mittaustapahtumat ja tulokset. Kirjaa myös tiedot virhearvioita 

varten. 

 Siivoa mittauksen lopuksi työpaikkasi  

 Laadi arvosteltavissa töissä mittauksestasi puhtaaksikirjoitettu 

mittauspöytäkirja (ei lyijykynällä!) ja esitä se assistentille, joka 

leimaa pöytäkirjan, ja laittaa merkinnän työlomakkeeseen 

mittauksestasi.  

 



Kurssikirjanpito  

 Laskuharjoituksiin, tentteihin ja laboratoriotöihin liittyvä 

kirjanpito tapahtuu Korpin lomakkeilla 

 

Laboratoriotöiden lomakkeet: 

Laboratoriotyö1 

Arvosteltava työ mitt. pvm Komm. Hyv. pvm Pisteet 
 Ryhmätyö 31.9.2013  ST +-     

Laboratoriotyö2 

Lapputyö  Hyv. pvm 
K1. Kin. kuvaajat  13.10.2013

Laboratoriotyö3 

Lapputyö  Hyv. pvm 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arvosteluraportti 
 
Laboratoriotyönne on arvosteltu seuraavasti: 
 
Työ: FYSP102/1, Vieriminen 
Tekijät: Viivi Vagner 
 
Arvostelu: 
 
Ennakkosuunnitelma: 5 /5p 
Tyyli ja viimeistely: 1,5 /4p 
Mittauspöytäkirja: 3,5 /2p 
Ulkoasu: 1,5 /2p 
Johdanto ja yhteenveto: 1 /2p 
Teoreettiset lähtökohdat: 1,5 /2p 
Mittauslaitteiston ja mittausten kuvaus: 2,5 /3p 
Tulosten laskeminen: 2,5 /3p 
Virhearvio: 3 /3p 
Kuvat ja taulukot: 3 /3p 
Johtopäätökset: 5,5 /6p 
Lähdeviitteet: 1 /1p 
Muut erityiset ansiot (ylimäär. pisteet): 1 /3p 
 
Yhteispisteet: 32.5 /36.0p 
Pisteet työkortille: 12.0 /12p 
 
Kommentit: 
Yleisvaikutelma oli erittäin siisti ja selkeä sekä 
helposti luettava. 
Johdanto -kappaleessa voisi jatkossa miettiä vielä 
syvemmin työn motivaatiota ja ilmiön 
historiallista taustaa.  



Teoreettiset lähtökohdat -kappale oli kirjoitettu 
selkeästi. Lähdeviitteistä sen verran, että 
työohjeeseen ei viitata koskaan. Yleensä viittaus 
tehdään vain julkaistuun teokseen, vaikka sitten 
omakustanteena tehtyyn. 
 
Jatkossa voit yrittää upottaa lausekkeet vielä 
sulavammin tekstin joukkoon. Havainnot ja laskut -
kappaleesi oli toki nytkin hyvin luettava. 
 
Johtopäätökset olivat työsi helmi, olit löytänyt 
olennaisen mittauksista. Suurin virhemarginaali 
kohdistuu juuri loppunopeuden määrittämiseen. 
Koska mittasit työn kahdella eri menetelmällä, 
havaitsit systemaattisen virheen olemassaolon. 
Ilmanvastuksen kannalta suurempikin vierimisnopeus 
olisi mahdollinen, hitailla nopeuksilla kitkan 
osuus korostuu mittauksissa, etenkin loivimmilla 
kulmilla. 
 
Mittauspöytäkirjaan kannattaa panostaa 
jatkossakin, ja tehdä mahdollisimman selkeä. 
Löysin kyllä kaiken oleellisen, mutta 
muotoseikkoja voi aina parantaa. 
 
Terveisin, 
 
Oula Heikkilä <oula.heikkila@jyu.fi> 
 
Huom! Työselostuksen voi noutaa työosastolta. 
-- 

 



2  Mittausten perusteet 

 

Jos pystyt mittaamaan sen, mistä puhut ja ilmaisemaan sen numeroin, 

tiedät siitä jotakin. Mutta jos et pysty mittaamaan sitä, jos et voi 

ilmaista sitä numeroin, tietosi on vähäistä ja epätyydyttävää laatua: se 

saattaa olla tiedon alku, mutta tuskin olet ajatuksissasi päässyt 

tieteelliselle tasolle 

 

William Thomson (Lordi Nelson) 

- Nykyaikaisen energiakäsitteen kehittäjä 

 

 

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: 

 J. Taylor, An introduction to error analysis, luvut 1-3.4, ja 4 

(työosastolla läjä näitä, huone FL312). 

  Aumala, Mittaustekniikan perusteet 

 Arminen et co., Fysiikan laboratoriotyöt 

 L. Lyons, A practical guide to data analysis for physical science 

students  

 ym., ym… 



Mitattavista suureista 

 

Suure on fysikaalista systeemiä kuvaava kvantifioitavissa oleva 

(määrällinen) ominaisuus 

 Suureiden yksiköt ovat sopimuksenvaraisia 

 SI-järjestelmä (Systeme International d’Unites) 

 

Perussuureet: 

Suure Symboli Yksikkö Yksikön tunnus 

pituus l (L) metri m 

aika t sekunti s 

massa m kilogramma kg 

sähkövirta I ampeeri A 

lämpötila T kelvin K 

ainemäärä n mooli mol 

valovoima I kandela cd 

 

Lisäksi: 

 täydennyssuureet (tasokulma ja avaruuskulma)  

 suuri joukko johdannaissuureita 



Kerrannaisyksiköt 

 Kerrannaisyksiköiden etuliitteinä käytetään kymmenen kolmella 

jaollisia potensseja 

 

Kerroin   Nimitys  Etuliite   

10-3   milli   m   

10-6   mikro  μ   

10-9   nano   n  

10-12   piko   p  

10-15   femto  f 

10-18   atto   a 

 

103   kilo   k 

106   mega  M 

109   giga   G 

1012   tera   T 

1015   peta   P 

1018   eksa   E 

 



3  Mittaustuloksen luotettavuuden arviointi ja 

virhelähteet 

Mittaustulokseen liittyy aina tietty epävarmuus. Tärkeä osa 

laboratoriotöiden suoritusta on tulosten luotettavuuden arviointi eli 

virheanalyysi (tai virhearvio). 

Tulos ilman arviota sen luotettavuudesta on arvoton! 

 

Tulosten arviointiin kuuluvaa työtä on tehtävä mittauksen kaikissa 

vaiheissa: 

 Suunnittelu 

 Toteutus 

 Tulosten käsittely 

 Tulosten ilmoittaminen 

 

Tyypillinen (ja vaarallinen) harhakäsitys on, että tulosten arviointiin 

ryhdytään sitten joskus kotona, kunhan nyt ensin on jotain mitattu. Jos 

se on näin myöhään jäänyt, on melko samantekevää, ryhtyykö siihen 

lainkaan!  

 

Mittaajan pitää tietää, mitä mittaa!! 



Tulos ja sen virhe  

 

Kaikki mittaustulokset ovat muotoa:  

Suureen X havaittu tai laskettu arvo on todennäköisyydellä P 

arvojen a ja b välissä 

Tuloksen virherajat annetaan joko absoluuttisena virheenä  

X = x ± δx, missä abx 
2

1 , 

tai suhteellisena virheenä  

  









x

x
xX


1  

Todennäköisyyden P arvona käytetään normaalisti 68,3%. Tämä 

valinta on tehty normaalijakaumaa noudattavien satunnaisvirheitä 

ajatellen. Ilmoitettu virhe samastetaan normaalijakauman 

leveysparametriin  , jota mittaustuloksista laskettu keskihajonta 

estimoi. 

 

Esim.       Äänen nopeudeksi mitattiin 345 ± 7 m/s 

Resistanssi on 2,2 ± 0,4 MΩ 

 



Virhelähteet 

 

Tilastolliset virheet 

 Teoreettinen epätarkkuus: tunnettu teoreettinen satunnaisuus, 

kuten esim. radioaktiivisuus. 

 Satunnaisvirhe: Mittauslaitteiston ja menetelmän sisältämää 

epätarkkuutta, jonka ajatellaan noudattavan normaalijakaumaa 

(ks. moniste, sivut 19-23). 

 

Ei-tilastolliset virheet 

 Karkea virhe: laskuvirhe, väärin luettu mittari, väärä kaava, … 

 Systemaattinen virhe: tulokseen vaikuttanut tekijä, jota mittaaja 

ei ole osannut ottaa huomioon (ks. moniste, sivut 23-25). 

 

 

Tilastolliset virheet hallitaan todennäköisyyslaskennan keinoin, kun ei-

tilastolliset virheet on ensin eliminoitu aineistosta. 

 

Ei-tilastollisten virheiden tunnistaminen ja arviointi edellyttää, että 

tilastollisten virheiden vaikutus (edes suuruusluokka) tunnetaan. 



 

 

 

 

Kuva. Systemaattiset ja satunnaiset virheet ammunnassa 



 

  

Kuva. Systemaattiset ja satunnaiset virheet mittauksessa 

 

 

 

 


