
 

 

FYSP1081/K1   KINEMATIIKAN KUVAAJAT  

Työn tavoitteita 

 tutustua kattavasti Capstone -ohjelmiston käyttöön 

 syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa 

 oppia yhdistämään kinematiikan kuvaajat arkipäiväisiin tilanteisiin 

Tämä työ on tarkoitus tehdä heti ryhmätyön (Nopeuden mittaus tasaisessa liikkeessä) 

jälkeen. Ryhmätyössä painopisteenä oli erilaisten virhetarkastelutapojen harjoitteleminen, 

minkä vuoksi esimerkiksi Capstonen käytön opettelu jäi vähäiseksi. Koska ohjelmistoa 

kuitenkin käytetään useissa peruskurssien töissä, päätettiin kehittää työ, jonka avulla 

ohjelmiston käytön alkuvaikeuksista voitaisiin päästä mahdollisimman helposti yli. Tässä 

työssä virhetarkastelu on tarkoituksella jätetty kokonaan syrjään, jotta Capstonen käytön 

opettelemiseen olisi riittävästi aikaa. Työn toinen tarkoitus on edistää fysiikan teorian 

(käsitteet, kaavat, kuvaajat) ja arkielämän vuoropuhelua. Vaikka kinematiikan kuvaajat 

ovat tuttuja jo kouluajoilta, niiden soveltaminen ihan tavallisiin arkielämän tilanteisiin ei 

ole suinkaan yksinkertaista: osaisitko esimerkiksi piirtää pomppivan pallon paikka-, 

nopeus- ja kiihtyvyyskuvaajat siten, että ne vastaavat todellista tilannetta? Tämän työn 

tehtävässä 4 nähdään, kuinka onnistut . 

Yleistä  

Työssä on erillinen ns. työpaikkaohje, jonka avulla mittaukset tehdään. Ohjeessa 

opetetaan vaihe vaiheelta Capstonen käytön eri puolia. Työpaikkaohjetta ei ole laitettu 

yleiseen jakoon, koska samat tiedot löytyvät pääosin Capstonen yleisohjeesta, joka löytyy 

oppilaslaboratoriosta tietokoneiden luota, mikroluokasta sekä netistä labran kotisivuilta. 

Yleisohje on tarkoitettu myöhempien Capstonella tehtävien töiden tueksi. Capstoneen on 

myös saatavilla ilmainen lisenssi kotikoneelle. Kysy halutessasi asennuslevyä lainaksi 

oppilaslaboratoriosta. 

Työtä tehtäessä täytetään tuloskaavake, joka on hieman supistettuna versiona seuraavilla 
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sivuilla (tehtävien alkuun on lisätty lyhyt johdanto ja kysymysten vastaustilat on 

poistettu). Voit halutessasi pohtia jo etukäteen kuhunkin tehtävään liittyvää kuvaajan 

ennustamista, joka on tarkoitus tehdä ennen mittaamista. Varsinaisia kotitehtäviä työhön 

ei liity. Vuoron loppuun on tarkoitus jättää aikaa ns. loppukysymysten tekemiseen ja 

läpikäymiseen assistentin kanssa. Näillä on tarkoitus varmistaa se, että tämän työn 

jälkeen kinematiikan kuvaajat ovat (riittävän hyvin) hallussa ja Capstonen liikeanturiin 

liittyvä mittausperiaate ja sen rajoitukset tiedetään. 

Tehtävä 1. Capstoneen tutustuminen ja asetukset   

Tässä tehtävässä käynnistetään Capstone, asetetaan liikeanturi mittausvalmiuteen ja 

tehdään muutamia kokeilumittauksia, joiden avulla tutustutaan Capstonen reaaliaikaiseen 

kuvaajien piirtoon sekä mitatun kuvaajan skaalaamiseen. Tämän jälkeen siirrytään 

varsinaisiin tehtäviin. 

Tehtävä 2. Aika-paikka –kuvaajan muodostaminen kehon liikkeellä   

Tehtävässä on tarkoitus tuottaa oman kehon avulla mahdollisimman tarkasti alla olevan 

kuvaajan kopio. Ennen mittausta on tarkoitus ennustaa, minkälainen nopeuskuvaaja 

tulokseksi pitäisi saada ja kuvata myös sanallisesti kyseinen liike (esim. ”Kävellään 

tasaisesti anturia kohti x sekuntia ja sitten pysähdytään”). Sanallisen kuvauksen sekä 

kuvaajan ennustamisen voit tehdä halutessasi jo ennen mittausvuoroa. Tällöin 

mittausvuorolla jää enemmän aikaa muihin asioihin. Mittaamisen jälkeen vastataan 

lomakkeessa oleviin kysymyksiin (nyt kuvaajien alla ilman vastaustilaa). 

Liikkeen sanallinen kuvaus: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Miksi mitattu käyrä ei seuraa täysin kuvaajaa? Missä kohdassa erityisesti tulee ongelmia, miksi? 

 Miten paikkakuvaajan jyrkkyys/loivuus näkyy kävelyssäsi?  

 Miten kävelyn suunta näkyy nopeuskuvaajassa?  

 Miten mitatusta aika-paikka-kuvaajasta voisi määrittää (tietokoneella) keskimääräisen nopeuden?  

Tehtävä 3. Aika-nopeus –kuvaajan muodostaminen kehon liikkeellä   

Tässäkin tehtävässä yritetään muodostaa mahdollisimman tarkka kopio alla olevasta 

kuvaajasta oman kehon liikkeillä. Liikkeen sanallisen kuvaamisen ja kuvaajan 

ennustamisen jälkeen tehdään mittaus liikeanturilla ja vastataan sen jälkeen kuvaajan alla 

oleviin kysymyksiin. 

Liikkeen sanallinen kuvaus: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 Mitä rajoituksia annettu nopeuskuvaaja antaa liikkeen lähtöpaikalle? Määrääkö nopeuskuvaaja aina 

lähtöpaikan?  

 Kuvaaja koostuu kahdesta suorakaiteen muotoisesta alueesta. Voiko näiden pinta-alojen erotuksesta 

päätellä jotain? Mitä pinta-ala kertoo nopeuskuvaajassa? 

 Miten mitatusta nopeuskuvaajasta voisi määrittää kuljetun matkan?  

Tehtävä 4. Pomppiva pallo   

Nyt tehtävänä on ennustaa pallon pomppimiseen liittyvät 

paikka-, nopeus- ja kiihtyvyyskuvaajat. Kuva 

mittausasetelmasta on vieressä. Huomaa kuvaajan piirtämistä 

varten, että paikan positiivinen suunta on anturista eteenpäin 

eli kuvan tilanteessa kohti lattiaa. Ennustamisten jälkeen 

tehdään kaksi erilaista mittausta, tulostetaan kuvaajat ja 

vastataan lomakkeen kysymyksiin (kuvaajien alla seuraavalla 

sivulla).    
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 Mitä nopeudelle ja kiihtyvyydelle tapahtuu, kun … 

 pallo koskettaa maahan?  

 pallo on ilmalennon lakipisteessä?  

 Mitä voit sanoa kiihtyvyydestä yleensä ilmalennon aikana?  

 Mitkä kuvaajissa näkyvät asiat viittaavat siihen, että pallo ei ole täysin kimmoisa?  

 Mittaa nopeuskuvaajasta - joltakin aikaväliltä - kuvaajan kulmakerroin sovittamalla siihen suora. 

Mitä kulmakerroin meille kertoo ja voitko verrata saamaasi arvoa johonkin? 

 Määritä nopeuskuvaajasta sopivalta aikaväliltä pallon pudotuskorkeus. Selitä, mitä teit ja vertaa 

mittanauhalla mittaamaasi pudotuskorkeuteen
1
.  

Tehtävä 5. Liike kaltevalla tasolla   

Viimeisessä tehtävässä heittäydytään vallan leikkimielisiksi ja palautetaan monille tutut 

lapsuuden autoleikit mieleen. Auton liikettä mitataan kaltevalla tasolla tilanteessa, jossa 

autolle annetaan kädellä pieni alkuvauhti tason yläreunaa ja anturia kohti. Tämän jälkeen 

auto liikkuu vapaasti, jolloin se ”peruuttaa” vähän matkaa tason yläreunaa kohti ja sen 

jälkeen liikkuu kohti alareunaa. Kuvaajien ennustamisen jälkeen suoritetaan itse mittaus 

ja vastataan kysymyksiin. 

                                                 
1
 Jos määritetty ja mitattu pudotuskorkeus poikkeavat toisistaan selvästi, mieti, pitääkö pallon halkaisija 

ottaa jommassakummassa tuloksessa huomioon ja millä tavalla. 
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 Mitä kuvaajien perusteella tapahtuu nopeudelle ja kiihtyvyydelle, kun … 

 käsi irtoaa autosta?  

 auto vaihtaa suuntaa?  

 auto liikkuu alaspäin kohti laudan päätyä?  

 Miten vastusvoimat näkyvät kuvaajissa? 

 

 

 

Vielä ennen loppukysymyksiä on mahdollista kokeilla lisätehtävänä sitä, minkälaiset 

paikka-, nopeus- ja kiihtyvyyskuvaajat syntyvät, kun (fysikaalisen) heilurin liikettä 

tutkitaan liikeanturilla. 
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Loppukysymykset 
2
 

Seuraavien kysymysten avulla palautetaan mieleen kinematiikan kuvaajiin ja Capstonen 

käyttöön liittyviä pääasioita. Vastaukset käydään läpi assistentin kanssa. 

1. Vertaa kahta pallotehtävässä (tehtävä 4) tulostettua kuvaajakolmikkoa toisiinsa. Minkä 

vuoksi Capstonea käytettäessä näytteenottotaajuuden oikea valinta on tärkeää? 

2. Todellisuudessa liikeanturilla ei voida mitata nopeutta ja kiihtyvyyttä lainkaan3. 

Osaatko päätellä tehtävässä 4 (10 Hz näytteenottotaajuudella) mitatuista paikka-, 

nopeus- ja kiihtyvyyskuvaajista sen, miten Capstone määrittää mitattavan kappaleen 

nopeuden ja kiihtyvyyden liikeanturin antaman aika-paikka-kuvaajan avulla? 

3. Tehtävissä 2 ja 3 ennustetut ja mitatut kuvaajat eivät todennäköisesti olleet samanlaisia. 

Minkä vuoksi todellisissa kinematiikan kuvaajissa ei voikaan koskaan olla teräviä 

kulmia tai epäjatkuvuuspisteitä (eli miksi tällaiset kuvaajat ovat aina fysikaalisesti 

mahdottomia4)? 

4. Alla oleva sarjakuva esittää tilannetta, jossa pallo heitetään ilmaan ja se otetaan kiinni 

sen jälkeen, kun se on pompannut maasta. Piirrä tilanteeseen liittyvät paikka-, nopeus- 

ja kiihtyvyyskuvaajat. Käytä tarvittaessa apuna työssä määritettyjä ja tulostettuja 

kuvaajia. Assistentti auttaa myös tarvittaessa. 

            

                                                 
2
 Tehtävien tekemiseen ja läpikäymiseen assistentin kanssa kannattaa varata noin 45 minuuttia. 

3
 Jos ollaan oikein tarkkoja, niin Capstone ei myöskään mittaa etäisyyttä suoraan, vaan se mittaa lähtevän ja 

takaisintulevan (esineestä heijastuneen) pulssin väliajan. Etäisyys saadaan kertomalla tämä aika äänen 

nopeudella, jolla on asetusarvona 344 m/s, kuten voit huomata Motion Sensorin mittausasetuksista. 
4
 Vihje: Mieti tällaista kuvaajan terävää kulmaa tai epäjatkuvuuskohtaa Newtonin toisen lain F = ma 

kannalta. 


