
Yleistä arvosteltavan työn suorittamisesta 

Useimpiin fysiikan kursseihin liittyy arvosteltavan työn (ns. selkkarityö) suorittaminen. 

Näissä töissä sovelletaan käytäntöön aiemmin opetettuja asioita tietokoneen käytöstä 

mittausten ja datan käsittelyn apuna, virhearvioinnista jne. Kannattaa muistaa, että 

fyysikon työ (kuten monien muidenkin korkeasti koulutettujen työt) pitää sisällään paljon 

erilaisten raporttien kirjoittamista, joten siihen on hyvä harjaantua jo opiskeluvaiheessa. 

Kurssin Fysiikka II arvosteltavissa töissä on kaksi vaihtoehtoa, joista Vieriminen on ns. 

avoin työ, jossa tekijän vastuu on suurempi mittausten suunnittelussa, mutta vastaavasti 

laskuiltaan työ on suppeampi. Kiertoheiluri on taas ns. perinteisempi työ, jossa työohje 

ohjaa työn suoritusta selkeämmin ja tulosten käsittelyllä on avointa työtä suurempi osuus. 

Koska tämän työn yhteydessä tehdään ensimmäinen työselostus, on paikallaan antaa 

jotain vihjeitä, joista voi olla hyötyä työhön valmistautumisessa tai sen suorituksessa. 

Ennen työvuoroa: 

• Ota huolella selvää, mitä olet menossa tekemään: teoria kannattaa kerrata ja 

työhön kuuluvien mittausten pääpiirteet tehdä itselleen selväksi. 

• Mittauspöytäkirjan tekeminen kannattaa myös kerrata (lue esim. labran 

nettisivuilta linkin ”Työselostuksen laatiminen” alta kohta ”Mittauspöytäkirja”). 

Työvuoron aikana: 

• Täytä mittauspöytäkirjaan huolellisesti käytetyt laitteet, mittaustulokset ja niiden 

virheet (mittausvirheet, mittalaitteen lukemisvirheet ja laitteiden epätarkkuudet) 

sekä omia havaintoja (esim. mahdollisia systemaattisten virheiden lähteitä). 

Työvuoron jälkeen (laskujen ja selostuksen tekeminen): 

• Mieti, voisiko työn laskuja tehdä tietokoneella (ajan ja vaivan säästämiseksi). 

• Kaavaeditorilla saat kirjoitettua halutut kaavat selostustekstiin (esim. Wordissa 

kaavaeditori löytyy valikosta Insert: Object: Microsoft Equation 3.0). 

• Selostuksen kirjoittamiseen liittyen löytyy monenlaista tietoa oppilaslaboratorion 

nettisivulta linkeistä ”Työselostuksen laatiminen” ja ”Töiden arvosteluperusteet”. 
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Virhelaskujen tekeminen työselostukseen: 

Maksimi-minimi -virhelaskujen kirjoittaminen selostustekstiin olisi joissain paljon 

laskuja sisältävissä töissä melkoisen työlästä ja veisi paljon tilaa tekstistä. Tämän vuoksi 

varsinaiseen selostukseen voidaan kirjoittaa vain suureen arvon laskeminen ja virhelasku 

tehdä erillisessä liitteessä, johon viitataan. Otetaan esimerkiksi tuttuakin tutumpi 

keskinopeus; ensin pätkä mahdollisesta selostustekstistä:     
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Keskinopeuden virheeksi määritettiin 0,011 m/s (liite X) eli lopullinen 

tulos on (0,400 ± 0,011) m/s. 

Ja kyseinen liite, jossa virhelaskut on laskettu, voisi näyttää vaikkapa seuraavalta: 

 

LIITE X. Virhelaskut 

Keskinopeuden virhe: 
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(Toinen yhtä oikea tapa laskea sama virhe on (tämä tapahan toimii tulolle ja osamäärälle): 
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400,0025,0 ⋅=vδ m/s m/s,  eli tällöin virhe olisi (hieman) erisuuruinen.) 010,0=

Huom. Tämän virhelaskuliitteen voi tehdä käsin (kuulakärkikynällä!), mikä on 

työmäärän vähentämiseksi ihan suotavaakin.  

Huom 2. Jos samalla virhetarkastelulla tehdään useita toistoja, vain yksi lasku näkyviin. 

Huom 3. Virhelaskujen kirjoittamisen perusteluna on se, että tämä auttaa työn tarkastajaa 

mahdollisten virheiden paikallistamisessa sekä työn arvioinnissa yleisemminkin. 


