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Työn tavoitteita 

 tutustua kiertoheilurin teoriaan ja toimintaan  

 harjoitella mittauspöytäkirjan itsenäistä tekemistä sekä työselostuksen laatimista 

Kiertoheiluri on aihe, joka luennoilla todennäköisesti käydään läpi hyvin nopeasti tai 

ehkä ei lainkaan (kuten myös kimmokerroin, FYSP1081/K5). Tässä työssä tutustutaan 

harmoniseen kiertovärähtelyyn ja kappaleiden hitausmomenttien kokeelliseen 

määrittämiseen kiertoheilurin avulla. Koska työ on ensimmäinen selostustyö, tärkeässä 

roolissa ovat luonnollisesti myös mittauspöytäkirjan ja työselostuksen laatimisen 

harjoitteleminen. Valmistaudu vastaamaan ohjeen lopussa oleviin kysymyksiin. 

Yleistä 

Työssä tutustutaan kappaleiden hitausmomentteihin kiertoheilurin (torsioheilurin) avulla. 

Aluksi määritetään itse heilurin ominaisuudet, minkä jälkeen voidaan kokeellisesti tutkia 

erilaisten kappaleiden hitausmomentteja. Mitattuja tuloksia verrataan laskennallisesti 

saatuihin. Laskuissa tarvittava heilurin heilahdusajan määritys tehdään joko 

sekuntikellolla tai Capstone-laitteistolla.  

Työn taustaksi kannattaa lukea  

 Randall D. Knight: luku 14 ja kappale 15.6, tai 

 Young & Freedman (12
th

 

edition): luku 13 ja luvusta 11 kappale 11.4, tai  

 Ohanian: luku 15, s. 379 – 405, luvusta 14 kappale 14.4. s. 365 – 370.  

 Esityksiä kiertoheilurista (torsion pendulum) netistä. 

 

1 Johdanto  

Värähtely on tietyn tasapainoaseman tai -tilan ympärillä tapahtuvaa liikettä, jossa samat 
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vaiheet toistuvat tietyin aikavälein. Kappale on harmoninen värähtelijä, kun siihen 

vaikuttaa voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen kappaleen poikkeamaan 

tasapainoasemastaan. Esimerkkinä voi olla jousen päässä värähtelevä massa, 

kaappikellon heiluri tai kaksiatominen molekyyli. Kappale voi olla myös 

kiertoharmoninen värähtelijä. Silloin on olemassa palauttavan momentin aiheuttava 

kiertovoima, joka on suoraan verrannollinen kiertokulmaan tasapainoasemasta. Tässäkin 

tapauksessa värähtely on harmonista; esimerkki kiertoheilurin sovelluksesta on 

mekaanisen rannekellon tai taskukellon liipotin.  

Tässä työssä käytettävässä kiertoheilurissa on pitkä ja ohut, sylinterimäinen metallilanka, 

jonka alapäähän on kiinnitetty ympyränmuotoinen massiivinen metallilevy. Tutkittavat 

heilahdukset tapahtuvat langan suuntaisen akselin ympäri. 

2 Teoriaa 

Pyörähdysliike on harmonista, jos tasapainoasemaan palauttava vääntömomentti M on 

suoraan verrannollinen poikkeutuskulmaan φ eli  

M = −Dφ,         (1)  

missä D on nk. suunta- eli direktiomomentti. Tässä työssä direktiomomentin synnyttävä 

voima on vain kiertyvän langan aiheuttama. Direktiomomentti D riippuu käytettävän 

metallilangan ominaisuuksista seuraavasti:  

D 
l

GA

2

2

 ,        (2)  

missä A on langan poikkipinta-ala, l on langan pituus ja G on materiaalille ominainen 

vakio, ns. liukukerroin.  

Heilahdusajan T0 lauseke kiertoharmoniselle värähtelijälle on samanmuotoinen kuin 

harmoniselle värähtelijälle eli  

D

J
T 0

0 2 ,        (3) 

missä J0 on systeemin hitausmomentti pyörähdysakselin suhteen.  
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Jos systeemiin lisätään kappaleita, systeemin kokonaishitausmomentti muuttuu ja myös 

heilahdusaika muuttuu. Koska hitausmomentit ovat määritelmänsä perusteella additiivisia 

eli summautuvia, pätee systeemin heilahdusajalle kappaleen lisäämisen jälkeen yhtälö 

D

JJ
T x

x




0

0 2 ,       (4) 

missä hitausmomentti Jx on lisätyn kappaleen hitausmomentti koko systeemin 

pyörähdysakselin suhteen
1
.  

3 Laitteisto ja työn suoritus  

Laitteisto koostuu kuvan 1 kaltaisesta systeemistä, jossa metallilangan yläpää on 

kiinnitetty tukevasti telineeseen ja langan alapäässä on ympyrälevy, jonka 

hitausmomentti voidaan helposti laskea. Kun ympyrälevy poikkeutetaan lepoasennostaan, 

se alkaa tehdä kiertoliikettä, jonka jaksonaika voidaan määrittää. Oppilaslaboratoriossa 

on käytettävissä kaksi kiertoheiluria. Toisessa heilurissa kiertoheilurin alapää on tuettu 

akselilla sivuttaisliikkeen estämiseksi. Akselin laakeroinnista huolimatta heilahtelu 

vaimenee nopeasti, noin 10 – 15 heilahduksen aikana. Kitka vaikuttaa hieman 

heilahdusaikaan, mutta tässä työssä kitkan aiheuttamaa heilahdusajan pitenemistä ei 

huomioida sen pienuuden takia
2
. Tätä heiluria käytettäessä jaksonajan mittaus voidaan 

tehdä Capstone -mittausjärjestelmän kulma-anturilla (Rotary Motion Sensor). Toisesta 

heilurista sivuttaisliikkeen estävä laakerointi puuttuu ja jaksonajan mittaus tapahtuu 

sekuntikellolla (tai Capstonella paikka-anturia käyttäen). Tämän työn onnistumisen 

kannalta on tärkeää, että saat jaksonajan virheen mahdollisimman pieneksi. Mieti siis jo 

etukäteen, miten saat ajanottoon sisältyvän virheen pieneksi! 

                                      
1
 Huomaa, että Jx ei ole sama kuin lisätyn kappaleen hitausmomentti oman symmetria-akselinsa (tai 

yleisemmässä tapauksessa: painopisteensä) suhteen, jos kappaleen symmetria-akseli ei ole sama kuin koko 

systeemin pyörähdysakseli (ks. Young & Freedman, luku 9.5 (11th edition) tai Randall D. Knight, kappale 

12.4). 
2
 Voit tarkistaa väitteen oikeellisuuden Young & Freedmanin kappaleen 13.7 tai Randall D. Knightin 

kappaleen 14.7 perusteella, tai lue lisää: Marion & Thornton, Classical Dynamics of Systems and Particles, 

4
th

 

edition s. 116 – 125. 
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Kuva 1. Mittauslaitteiston kaaviokuva. Laitteistossa yläpäästään kiinnitetyn 

langan varassa roikkuu painava metallilevy. Värähtely tapahtuu langan 

suuntaisen akselin ympäri. 

Työssä mitataan systeemin heilahtelun jaksonajat
3
 (muista virhearviointi) tyhjälle 

heilurille sekä heilurille, johon on asetettu tutkittavia kappaleita. Tutkittavien kappaleiden 

tapauksessa tehdään kaksi eri mittausta 

1)  käyttämällä noin 0.75 kg:n painoisia kiekkoja (2 kpl, sijoitettuna pyörimisakselin 

vastakkaisille puolille
4
). 

2)  käyttämällä valinnaisesti joko sylinterirengasta tai neliskulmaista alumiinilevyä  

Langan liukukertoimen määrittämistä varten mitataan langan dimensiot ja 

hitausmomenttien teoreettista laskemista varten kirjataan muistiin käytetyistä kappaleista 

tarvittavat tiedot (muista myös virhearviot). 

4 Tulosten käsittely  

Heilurikiekon hitausmomentin J0 määritys tehdään laskennallisesti. Heilurin langan 

direktiomomentti D saadaan ratkaistua käyttämällä tyhjälle heilurille mitattua 

heilahdusaikaa ja edellä laskettua hitausmomentin arvoa. Direktiomomentin avulla 

lasketaan lankamateriaalin liukukerroin G, jonka perusteella päätellään langan materiaali. 

                                      
3
 Jaksonajan määrittämisen Capstonessa voi tehdä usealla tavalla, esim. kursoria käyttäen tai ohjelman 

laskintoimintoa (calculator) käyttäen, ks. Capstone-ohje, luku 6.4 
4
 Tämä takaa sen, ettei epäsymmetrisestä asettelusta aiheutuva vääntö vaimenna heilahtelua liian nopeasti. 
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Tutkittujen kappaleiden hitausmomentit määritetään kokeellisesti ja lasketaan 

”teoreettisesti” kappaleiden massojen ja geometrioiden avulla
5,6

. Laskettuja ja 

kokeellisesti määritettyjä hitausmomentin arvoja verrataan toisiinsa.  

Kaikille mittaustuloksista lasketuille suureille tulee laskea virheet ja nämä laskut tulee 

esittää työselostuksessa tai sen liitteessä (ks. tarkemmat ohjeet tämän monisteen kohdasta 

”Yleistä arvosteltavan työn suorittamisesta”). Ohjeita virheanalyysin suorittamiseen saa 

seuraavista lähteistä: 

 FYSP1081/1 laboratoriotyöohje: Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä.  

 ”Laboratoriotöiden perusteet” -moniste ja John R. Taylorin “An Introduction to 

Error Analysis” -kirja. 

Työstä tehdään yleisten ohjeiden mukainen työselostus (ks. työosaston verkkosivulta 

kohdat ”Työselostuksen laatiminen” ja ”Töiden arvosteluperusteet”). Työselostuksesta 

tulee ilmetä seuraavat asiat virhearvioineen:  

 Tyhjän heilurin hitausmomentti J0.  

 Langan direktiomomentti D. 

 Lankamateriaalin liukukerroin G. Mikä on käytetty materiaali?  

 Tutkittujen kappaleiden teoreettiset ja kokeellisesti määritetyt hitausmomentit Jx.  

 

Vinkki: Teoreettisia liukukertoimia (shear modulus, modulus of rigidity) löytyy mm. 

seuraavista kirjoista:  

 Erkki Pennala, Lujuusopin perusteet, Otatieto Oy, 1995.  

 Ohanian, Physics, W.W. Norton Company, 1988.  

 Young & Freedman, University Physics with modern physics, 11
th

 

edition, 

Addison-Wesley, 2003. 

                                      
5
 Huomaa, että pieniä kiekkoja ei voida pitää massapisteinä, vaan niiden oma geometria on otettava myös 

huomioon ”teoreettisen” hitausmomentin laskemisessa. Niiden hitausmomentin laskemisessa pitää myös 

muistaa, että hitausmomentti pitää laskea koko systeemin pyörähdysakselin suhteen eikä kiekon oman 

symmetria-akselin suhteen (ks. Young & Freedman, luku 9.5 (11th edition) tai Randall D. Knight, kappale 

12.4). 
6
 Neliskulmaisessa kappaleessa on reikä keskellä.  Sen teoreettinen hitausmomentti voidaan laskea 

riittävällä tarkkuudella jättäen reikä huomiotta (virhe noin 0.11% - mihin suuntaan?). Huomaa kuitenkin, 

että työssä mitataan reiällisen kappaleen massa! Ansioksi katsotaan, mikäli pystyt laskemaan reiällisen 

kappaleen hitausmomentin. 
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 Beer and Johnston, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 1992. 

 

 

Valmistaudu ennen työvuoroasi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia erilaisia asioita olet tulossa mittaamaan tällä vuorolla? 

2. Millä eri tavoilla selvitetään tässä työssä halutun kappaleen hitausmomentti? 

3. Miksi saman kappaleen hitausmomentti mitataan kahdella eri tavalla - eikö yksi 

riittäisi? (Tämä kysymys ei oikeastaan liity työhön valmistautumiseen vaan työn 

motivaatioon.) 

 


