
 

FYSP102/K1  PYÖRIMISLIIKE JA KESKIHAKUVOIMA 
 

 

 

Työn tavoitteita 

 havainnollistaa keskihakuvoiman käsitettä ja ympyräliikkeen dynamiikkaa  

 opettaa piirtämään kuvaajia mittaustuloksista tietokoneella sekä lineaarisoimaan 

käyräviivaisia kuvaajia 

Ympyräliike ja siihen liittyvä keskihakuvoima ovat läsnä sekä arkipäivän elämässä että 

monissa fyysikoiden tutkimissa ilmiöissä. Aihe ei ole helppo, sillä Newtonin 1. lain 

syvällinen luonne tulee väistämättä vastaan: liiketilan muuttumiseen tarvitaan todellakin 

voima, vaikka vauhti pysyy vakiona. Tämän työn tavoitteena on havainnollistaa 

ympyräliikettä ja sen lainalaisuuksia. Lisäksi suuri paino on tietokoneella tehtävällä 

kuvaajien piirtämisellä ja käsittelyllä, minkä vuoksi työ sopii erityisen hyvin niille, jotka 

eivät ole tehneet Törmäykset ilmaradalla -lapputyötä (FYSP101/K3). Työssä tutustutaan 

myös lineaarisointiin eli käyräviivaisten kuvaajien muuntamiseen lineaarisiksi.  

Yleistä 

Joskus ympyräliikkeen yksinkertaisen kauneuden oivaltaminen on vaikeaa vain siksi, että 

mielen taustalla kummittelee kiihtyviin koordinaatistoihin liittyvä keskipakoisvoiman 

käsite. Peruskursseilla liikettä tarkastellaan kuitenkin vain ja ainoastaan 

inertiaalikoordinaatistoissa, joissa edes kuviteltua keskipakovoimaa ei ole – on vain 

keskihakuvoiman puutetta (ks. Randall D. Knight, sivu 222). 

Pyörimisliikkeeseen liittyviä asioita kannattaa kerrata oppikirjoista 

 Randall D. Knight: Physics for Scientists and Engineers (second edition), kappaleet 

4.5, 4.6, 4.7 ja luvusta 8 sivut 212-228, erityisesti esimerkit.  

 Young & Freedman: University Physics (12
th

 edition), kappale 3.4, s. 98-101, ja 

kappale 5.4, s. 181-188, erityisesti esimerkit.  

Työhön liittyy harjoitustehtävä, joka on teoriakappaleen lopussa. Tehtävän tulee olla 

laskettuna (ainakin yritettynä laskea) mittausvuorolle tultaessa. 
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1 Teoriaa 

Kappaleen liikeradaksi tulee ympyrä, kun liikkuvaan kappaleeseen vaikuttaa 

keskihakuvoima, vakiovoima, jonka suunta on jatkuvasti kohtisuoraan liikkeen suuntaan 

nähden. Ympyräradalla (radan säde R) m-massaisen kappaleen ratanopeus v, rataliikkeen 

kulmanopeus ω ja keskihakuvoiman F aiheuttama keskihakukiihtyvyys a ovat suhteessa 

toisiinsa seuraavasti 
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Työssä tutkitaan näiden yhteyksien paikkansapitävyyttä. Oppikirjan kertaamisen lisäksi 

työhön valmistaudutaan laskemalla seuraava harjoitustehtävä, joka johdattelee suoraan 

työn mittausjärjestelyihin.  

Harjoitustehtävä: 

                
 

Kuva 1. Harjoitustehtävään liittyvä hirsipuugeometria sivusta päin katsottuna. 
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Punnus on ripustettu kuvan 1 mukaisesti akselin O ympäri pyörivään hirsipuuhun yhdellä 

langalla suoraan ja toisella väkipyörän ja jousen välityksellä. Jousen jousivakio k = 86 

N/m, punnuksen massa M = 2,00 kg ja kulma  = 3°. Kun hirsipuuta aletaan pyörittää, 

jousi venyy ja aiheuttaa suurimman osan punnukseen kohdistuvasta ympyräliikkeen 

säteen suuntaisesta (eli pyörimistä vastaan kohtisuorasta) voimasta. 

a) Mistä muusta kuin jousesta aiheutuu liikkeen säteen suuntaisia voimia?  

b) Millaisessa tilanteessa punnukseen kohdistuva kokonaisvoima on täsmälleen jousen 

venymästä aiheutuvan jousivoiman suuruinen? 

c) Millä kulmataajuudella kohdan b tilanne tapahtuu? Ota huomioon, että kuvan 1 

tilanteessa jousi on jo valmiiksi venynyt hieman ( 1,20 cm) punnuksen vaikutuksesta. 

2 Mittauslaitteisto 

Työssä tutkitaan yhtälöiden (1) ja (2) paikkansapitävyyttä kuvan 2 mukaisella 

laitteistolla. A-jalustan päällä olevaa kiskosysteemiä voidaan pyörittää sähkömoottorilla, 

joka kytketään lattahihnan välityksellä systeemin akselille. Sähkömoottorin nopeutta (eli 

samalla kiskosysteemin pyörimisnopeutta) säädetään jännitelähteen avulla.  

 

Kuva 2. Pyörivälle alustalle asennettu keskihakuvoiman mittauslaitteisto 

kytkettynä. (Kuva: Pasco Instruction Manual 012-05293E) 
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Pyörimisliikettä seurataan Capstone -ohjelmalla ja Pascon Rotary Motion -sensorilla, 

joka kytketään hihnapyörän välityksellä laitteiston akselille. Pyörimisnopeus määritetään 

kulmanopeutena ω Capstone -laitteiston avulla.  

Kappale, johon kohdistuvia voimia tutkitaan, on messinkikiekko, jonka sivuilla on kolme 

avointa koukkua ripustuslankojen kiinnittämistä varten ja keskiakselilla kierretappi 

lisäpunnusten ripustamiseksi (tutkittavan massan muuttamista varten). Messinkikiekko 

ripustetaan sivupylvääseen (side post) kuvan 3 esittämällä tavalla. Sivupylvästä voidaan 

liikuttaa ja tällä tavalla pyörimisliikkeen sädettä R voidaan vaihdella. 

Keskihakuvoima määritetään käyttämällä laitteiston keskipylvääseen (center post) 

ripustettua jousta voima-anturina. Jouseen kiinnitetty lanka kiinnitetään väkipyörän 

kautta messinkikiekon avoimeen koukkuun (kuva 3). Jousen venymästä laitteistoa 

pyöritettäessä saadaan selville kiekkoon kohdistuvan (keskihaku)voiman suuruus. 

 

Kuva 3. Keskihakuvoimalaitteiston pylväiden asennus ja langoittaminen 

(vrt. harjoitustehtävä!). (Kuva: Pasco Instruction Manual 012-05293E) 
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3 Lineaarisointi 

Graafisia riippuvuustarkasteluja varten kannattaa käydä läpi lineaarisointina tunnettu 

menetelmä, koska esim. tässä työssä suureiden väliset riippuvuudet ovat epälineaarisia. 

Vaikka tietokoneiden sovitusohjelmat mahdollistavat hyvinkin monimutkaisten käyrien 

sovittamisen pistejoukkoon, ihmissilmä on herkkä havaitsemaan poikkeamat suoralta 

viivalta mutta kohtuullisen heikko esimerkiksi käyrän paraabelisuuden arvioinnissa (eli 

onko kyseessä paraabelinen vai esim. eksponentiaalinen käyttäytyminen).
1
 

Lineaarisoinnissa korvataan alkuperäiset muuttujat sellaisilla, että saadaan muuttujien 

välille lineaarinen vastaavuus. Jos riippuvat suureet ovat esimerkiksi kappaleen massa m, 

siihen kohdistuva voima F ja tästä aiheutuva kiihtyvyys a, ja on mitattu vakiovoiman 

aiheuttamaa kiihtyvyyttä massan funktiona, teoreettinen riippuvuus on 

m

F
a             

eli kiihtyvyys ei riipu lineaarisesti massasta m. Kun kirjoitetaan sama lauseke muotoon 
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nähdään varsin selvästi, että kiihtyvyys riippuu kylläkin lineaarisesti 1/m:stä. Voidaan siis 

tehdä kuvaaja piirtämällä kiihtyvyys 1/m:n funktiona, jolloin saadaan suora, jonka 

kulmakerroin on vakiovoima F. 

4 Mittaukset 

Mittaukset suoritetaan käyttäen apuna työhön laadittua valmista mittauskaavaketta. Eri 

mittauksissa tutkitaan pyörimisliikkeen parametrien riippuvuuksia toisistaan, kun osaa 

niistä pidetään vakiona ja jäljelle jääviä muutetaan. Havaitut käyräviivaiset riippuvuudet 

muuttujien välillä pyritään lineaarisoimaan. Tässä työssä virhetarkastelu tehdään vasta 

piirrettäviin lineaarisoituihin kuvaajiin (PNS-menetelmä, vrt. ryhmätyö FYSP101/1). 

                                      
1
 Opiskeluvaiheen laboratoriotöissä ei ehkä ole aiheellista epäillä teoriaosassa olevien yhtälöiden pätevyyttä 

(yhtälöiden taustalla olevien oletusten ollessa voimassa!), mutta fyysikoiden tutkimustyössään käyttämät 

teoriat saattavat olla vielä kehittelyasteella, jolloin on erittäin hedelmällistä arvioida teorian antaman 

ennusteen ja kokeellisten tulosten yhtenevyyttä.  
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Huom. 1)  Ennen mittauksia laitteisto pitää tasapainottaa, jotta pyörimisliike olisi 

mahdollisimman tasaista (ks. liite 1). 

2)  Sähkömoottoria käytettäessä nosta jännitettä VAROVASTI; jännitelähteen 

alue 0 – 6 V yleensä riittää. 

3)  Capstonen ja pyörimisliikesensorin (Rotary Motion Sensor) alustaminen 

tehdään tutulla tavalla; kertaa tarvittaessa Capstonen ohjeen luku 2. 

1. mittaus: Keskihakuvoiman ja kulmanopeuden välinen yhteys (M ja R vakioita) 

Ensimmäisessä mittauksessa pidetään vakioina säde R (eli sivupylvään (side post) 

etäisyys keskeltä) ja messinkikiekon massa M; keskihakuvoimaa F muutetaan. Mittaus 

suoritetaan siten, että kiinnitetään ensin haluttu keskihakuvoima, ja etsitään sitten tätä 

vastaava kulmanopeus ω. Keskihakuvoiman suuruuden kiinnittäminen tapahtuu erillisten 

kalibrointipunnusten avulla
2
 (ks. liite 2). Suorita kulmanopeuden mittaukset ainakin 

kuudella eri keskihakuvoiman arvolla
3
. Arvot piirretään lopuksi kuvaajaan, jossa 

esitetään keskihakuvoima F kulmanopeuden ω funktiona
4
.  

 Mille käyrälle pisteet asettuvat?  

 Voitko lineaarisoida kuvaajan
5
? 

 Mitä tietoja lineaarisoidun kuvaajan kulmakerroin
6
 antaa?  

2. mittaus: Kulmanopeuden ja pyörimissäteen välinen yhteys (M ja F vakioita) 

Toisessa mittauksessa pidetään vakiona messinkikiekon massa M ja keskihakuvoima F ja 

muutetaan pyörimissädettä sivupylvästä liikuttamalla. Kullekin säteelle R määritetään 

kiinnitettyä keskihakuvoimaa F vastaava kulmanopeus ω. Mittaa ainakin kuusi eri 

                                      
2
 Mittausteknisistä syistä (vrt. harjoitustehtävän kohdat a ja b) keskihakuvoiman määritys joudutaan 

tekemään näin monimutkaiselta vaikuttavalla tavalla. 
3
 Capstone -ohjelmassa kulmanopeuden näyttämiseen lienee järkevämpää käyttää digitaalinäyttöä 

(Displays-ikkunan Digits-ikoni) kuin esimerkiksi graafista esitystä (Graph-ikoni), koska tieto lopullisesta 

kulmanopeudesta riittää. 
4
 Kuvaajan piirtämisestä ks. tarvittaessa Capstone ohjeen luku 3.6, Originin ohjeen luku 5.1 tai Gnuplotin 

ohjeen luku 4. 
5
 Lineaarisoinnissa tarvittavat laskut voit tehdä helposti omalla laskimellasi, mutta myös Capstonella (ks. 

ohjeen luku 4.1), Originilla (ks. ohjeen luku 5.2) tai Excelillä (ks. ohjeen luvut 1.2 ja 1.3). 
6
 Suoransovituksen tekemisestä ks. tarvittaessa Capstonella ohjeen luku 5, Originin ohjeen luku 5.1 tai 

Gnuplotin ohjeen luku 5. 
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sädettä. Huomaa, että keskipylvääseen kiinnitettyjä jousen kiinnityslevyä ja 

kohdistuslevyä ei voi siirtää yhtenä kiinteänä pakettina. Tällöin jousivoima on 

kalibroitava (kuten ensimmäisessä mittauksessa) kullekin säteelle kalibraatiopunnusta 

käyttäen (liite 2). Tässä tehtävässä punnus on siis joka kerta sama, koska keskihakuvoima 

halutaan pitää vakiona. Piirretään mittaustuloksista kulmanopeus ω säteen R funktiona. 

 Mitä havaitset piirretystä kuvaajasta?  

 Kuinka lineaarisointi tapahtuisi tässä tapauksessa? 

 Mitä tietoja lineaarisoidun kuvaajan kulmakerroin tällä kertaa antaa?  

3. mittaus: Kulmanopeuden ja kappaleen massan välinen yhteys (R ja F vakioita) 

Kolmannessa mittauksessa pidetään säde R ja keskihakuvoima F vakiona, mutta 

muutetaan tutkittavaa massaa M lisäämällä messinkikiekon tappiin lisäpainoja. (Yhden 

tähän sarjaan kuluvan mittauksen voi ottaa suoraan ensimmäisestä mittauksesta.) 

Piirretään kulmanopeus ω tutkittavan massan M funktiona.  

 Millainen kuvaaja saadaan, ja mitä kuvaajasta voidaan päätellä? 

 Voidaanko lineaarisoida? Miten se tehtäisiin ja mitä kulmakerroin ilmaisisi tällä 

kertaa? (Vastaa pelkästään sanallisesti, lineaarisointia ei tarvitse tehdä.) 
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Liite 1. Mittauslaitteiston tasapainottaminen 

On tärkeää, että laitteiston pyörivä alusta (rotating platform kuvassa 4) on vaakasuorassa. 

Laitteisto tasapainotetaan A-jalustassa olevista korkeussäätöruuveista seuraavasti 

(sähkömoottorin lattahihna irrotettuna): 

 Kiinnitetään 300 g:n paino pyörivän alustan toiseen päähän. Jos työssä käytetty 

keskihakuvoimalaitteisto on jo asennettuna, kiinnitä paino laitapylvään puoleiseen päähän. 

 Säädä toisen A-jalustan jalan korkeudensäätöruuvia, kunnes pyörivä alusta pysyy toisen jalan 

korkeudensäätöruuvin päällä pitelemättä (ks. kuva 4). 

 Kierrä pyörivä alusta 90° kulmaan edelliseen asentoon nähden. Alusta on silloin 

samansuuntainen A:n toisen kyljen kanssa. Säädä tähän asti koskemattomana pidettyä 

korkeudensäätöruuvia A:n toisessa jalassa, kunnes pyörivä alusta pysyy pitelemättä tässä 

asennossa. 

 Tarkista että pyörivä alusta on vaakasuorassa. Sen pitäisi nyt pysyä paikallaan eikä lähteä 

kiertymään, asetettiin se minkä suuntaiseksi hyvänsä. 

 
 

Kuva 4. Pyörivän alustan tasapainottaminen vaakasuoraksi. 

(Kuva: Pasco Instruction Manual 012-05293E) 
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Liite 2. Jousen venymän kalibroiminen keskihakuvoimaksi 

Mittauksissa jousen venymä kalibroidaan voimaksi kuvan 5 mukaisesti messinkikiekon 

kolmanteen koukkuun kiinnitettävien kalibrointipunnusten (hanging mass) avulla.  

 Asetetaan haluttu kalibrointipunnus paikalleen ja säädetään jousen ripustuskappaleen paikkaa 

keskipylväässä (center post assembly, kuva 5), kunnes kolmikoukkuisen messinkikiekon 

ripustuslanka on pystysuorassa. Pystysuoruuden arvioinnin helpottamiseksi kiekko on 

ripustettu kahdesta pisteestä ja sivupylväässä on pystysuora juova ripustuslangan reikien 

kohdalla. Nyt jousen kiekkoon aiheuttama voima on yhtä suuri (ja vastakkaissuuntainen) kuin 

kalibrointipunnuksen aiheuttama voima. 

 Tämän jälkeen asetetaan keskipylväässä olevassa urassa liikuteltava kohdistuslevy (indicator 

bracket, ks. kuva 3) ripustuslangassa olevan oranssin kohdistinmerkin (indicator disk) 

kohdalle. 

 Seuraavaksi kalibrointipunnus poistetaan ja laitteistoa aletaan pyörittää. Säädetään 

pyörimisnopeutta, kunnes oranssi kohdistinmerkki on kohdistuslevyn kohdalla. Tällöin 

sivupylvään ripustuslankakin on pystysuorassa. 

 Messinkikiekkoon kohdistuva kokonaisvoima on tässä tilanteessa jouseen kiinnitetyn langan 

suuntainen ja punnusten avulla määritetyn jousivoiman suuruinen (ts. yhtä suuri kuin 

kalibrointipunnuksen aiheuttama voima oli). Tämä on tilanteeseen liittyvä keskihakuvoima. 

 
Kuva 5. Keskipylvääseen kiinnitetyn jousen jännitysvoiman määrittäminen. 

(Kuva: Pasco Instruction Manual 012-05293E) 


