
 

 

FYSP1081/K2 HEITTOLIIKE  

Työn tavoitteita 

 opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja 

testaamaan niitä kokeellisesti  

 oppia tekemään toistomittaukseen liittyviä laskuja sekä kaavoihin sijoituksia 

tietokoneella 

Tässä työssä käytetään virhetarkastelun keinoja ensimmäistä kertaa hieman 

haastavammassa tilanteessa. Itse ilmiö ei sinänsä ole monimutkainen, mutta 

virhetarkastelun tekeminen osoittautuu yllättävän mutkikkaaksi, kuten myöhemmin 

nähdään. Sen vuoksi tässä työssä perehdytään myös tietokoneen käyttöön laskemisen 

apuna – pelkästään kynällä, paperilla ja laskimella tehtynä esimerkiksi monien 

selostustöiden laskujen tekeminen vie todella paljon aikaa, joten tietokoneen hyötykäytön 

harjoittelu on enemmän kuin paikallaan. Lisäksi laskujen tekeminen tietokoneella säästää 

vaivaa siinäkin tapauksessa, että jostain syystä on tehty laskuvirheitä. Tietokoneella 

tehtyjä laskuja on helppo korjata jälkeenpäin – usein riittää vain muutaman luvun 

korjaaminen ja laskut korjautuvat hetkessä. Käsin tehtynä laskut täytyisi tehdä kokonaan 

uusiksi, pahimmassa tapauksessa monien välivaiheiden kera. 

Yleistä 

Työssä tutkitaan yksinkertaista heittoliikettä. Tarvittava mekaniikan teoria on ollut esillä 

jo lukion kursseissa; JYFL:ssa opetukseen käytetyistä oppikirjoista teoria löytyy 

seuraavista kohdista: Young & Freedman: Luku 3, erityisesti kappale ”Projectile Motion” 

ja Randall D. Knight: Luku 4, erityisesti kappale 4.3. Työhön liittyy ennakkotehtäviä (ks. 

kappale 2), jotka pitää olla tehtynä ennen varsinaista laboratoriotyöskentelyä.  

Mittausten tulokset kirjataan mittauspöytäkirjakaavakkeeseen, ns. lappuun, jonka saa 

oppilaslaboratoriosta työtä aloitettaessa.  
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1 Johdanto 

Työssä tutkitaan heittoliikettä käyttämällä teräskuulaa "ammuksena". Kuulalle annetaan 

alkunopeus pudottamalla se mutkalle taivutetun putken läpi (kuva 1 sivulla 24). Kuulan 

lähtönopeutta ja lähtökulmaa voidaan muuttaa säätämällä putken asentoa. Näin voidaan 

mitata erilaisia laitteiston asentoja vastaavat lähtönopeudet ja kantamat (lähtökulmaa ja 

lähtönopeutta ei siis voi säätää toisistaan riippumattomasti). Ennen varsinaista 

heittoliikkeen tutkimista määritetään kokeellisesti putoamiskiihtyvyyden g arvo.  

Kokeellisesti mitattua kantaman arvoa verrataan teorian pohjalta laskettuun arvoon. 

Teoreettinen kantama lasketaan mitatun lähtönopeuden perusteella. Tulosten vertailun 

perusteella voidaan arvioida tehtyjen oletusten pätevyyttä. Mittaukset on tehtävä 

huolellisesti ja erityistä huomiota kiinnitettävä tuloksen luotettavuuden (virhearvion) 

saamiseen sellaiselle tasolle, että tulosten vertailu ja johtopäätösten tekeminen on 

mahdollista. 

2 Teoriaa 

Pohjustuksena kokeellisen työhön tee seuraavat ennakkotehtävät. 

Ennakkotehtävä 1:  

a)  Johda kuulan lentoajalle t (ks. kuva 1 sivulla 24) seuraava lauseke lähtökulman  ja 

lähtönopeuden pystysuoran komponentin voy funktiona: 
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missä h on kuulan lähtökorkeus. 

b)  Kun sinooy vv  ja cosoox vv  , johda kuulan kantamalle R lauseke 
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Ennakkotehtävä 2: Kantaman virhe määritetään maksimi-minimi -keinolla. Oletetaan 

lähtökulma  tässä vaiheessa vakioksi (kulman vaikutusta kantaman virheeseen 
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tarkastellaan mittausvuorolla). Mieti, miten lähtönopeuden vo, putoamiskiihtyvyyden 

g ja lähtökorkeuden h arvot pitää valita, jotta saadaan Rmax ja Rmin (eli valitaanko 

laskussa mittaustuloksen virherajan yläreuna vai alareuna). (Vihje: Mieti tilannetta 

fysikaalisesti: miten lähtönopeus, g:n arvo ja lähtökorkeus vaikuttavat kuulan 

kantamaan.) 

Ennakkotehtävä 3: Kertaa Laboratoriotöiden perusteet -monisteesta, miten lasketaan 

keskiarvo ja keskiarvon keskivirhe. Näitä menetelmiä tarvitaan putoamiskiihtyvyyden 

ja kantaman sekä niiden virheiden määrityksessä. 

2.1   Putoamiskiihtyvyyden määritys 

Heittoliikettä kuvaavissa kaavoissa esiintyy luonnonvakio g, jonka arvo annetaan 

taulukkokirjoissa. Todellisuudessa g riippuu paikasta maapallolla ja jopa korkeudesta. 

Työssä määritetään tarvittava putoamiskiihtyvyyden g arvo kokeellisesti mahdollisimman 

tarkasti fysikaalisen heilurin avulla. Tiedetään, että heilurin heilahdusaika To riippuu 

putoamiskiihtyvyydestä g ja heilurin varren pituudesta L siten, että 
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Huomaa, että lauseke pätee pienille heilahduksille. Putoamiskiihtyvyyden virhe lasketaan 

maksimi-minimi -keinolla.  

3 Laitteisto ja työn suoritus 

3.1   Putoamiskiihtyvyyden g määritys 

Työssä käytettävä heiluri koostuu homogeenisesta metallitangosta, joka riippuu noin 2,5 

– 3 m pitkän langan varassa. Poikkeutetaan tankoa n. 0,05 – 0,10 m ja annetaan sen 

heilahtaa (vähintään) 30 kertaa. Heilahdusten kokonaisaika mitataan käsikellolla ja 

mittaus toistetaan neljä kertaa. Jos työ tehdään parin kanssa, aikamittaukset kannattaa 

tehdä kahdella kellolla (kaksi mittaajaa) samaan aikaan, jolloin saadaan suurempi määrä 

mittauksia tilastollista tarkastelua varten.  
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Yhden heilahduksen ajat saadaan jakamalla mitatut kokonaisajat heilahdusten määrällä. 

Lopullinen heilahdusaika To ja sen virhe saadaan keskiarvon ja keskiarvon keskivirheen 

avulla. Heilurin varren pituus L virheineen määritetään mittaamalla. Putoamiskiihtyvyys 

saadaan kaavasta (3) ja virhe määritetään maksimi-minimi -keinolla tai tulon suhteellisen 

virheen kaavan avulla. Vastaako määrittämäsi putoamiskiihtyvyyden arvo taulukkoarvoa 

(Jyväskylän leveyspiirin, n. 62°15´ pohj. leveyttä, kohdalla g:n arvo on n. 9,821 m/s
2
)? 

3.2 Kantaman määritys 

Työssä käytettävä laitteisto on esitetty kuvassa 1. Kuula päästetään liikkeelle putken 

yläpäästä (A). B on kuulan lähtöpiste putken suun kohdalla. Putken suun edessä on kaksi 

valoporttia, joiden avulla lähtönopeus 𝑣0 määritetään. Kuula putoaa kohtaan (D), jolloin 

sen kantama on R.  

 

 

Kuva 1. Työssä käytettävä mittauslaitteisto.  Laitteisto koostuu taivutetusta metalliputkesta (K) ja 

lähtökulman α lukema-asteikosta (C).  
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3.2.1  Kokeellinen kantama 

Kantama mitataan valitsemalla yksi lähtökulman arvo, jolla tehdään (vähintään) 

kymmenen pudotusta. Kutakin pudotusta vastaava valokennojen välillä kulunut aika 

mitataan Capstone -ohjelman avulla ja merkitään muistiin lähtönopeuden laskemista 

varten (tätä tarvitaan myöhemmin teoreettisen kantaman määrityksessä). Osumakohdat 

saadaan hiilipaperisysteemillä, joka on kiinnitetty lattialla olevaan pyydystyskaukaloon. 

Paperi kiinnitetään lujasti paikalleen ja hiilipaperi asetetaan sen päälle. Osuessaan 

kaukalossa olevaan hiilipaperiin, kuula jättää jäljen alla olevaan paperiin. Lähtökulmaa ei 

toistojen aikana saa muuttaa ja kuula on lähetettävä aina samalla tavalla, ilman 

alkunopeutta putken yläpäässä. Kulmaa vastaa paperilla osumajoukko, jonka avulla 

kuulan keskimääräinen kantama R = R1 + R2 (katso kuva 2) lasketaan.   

3.2.2   Teoreettinen kantama 

Kutakin pudotusta vastaava valokennojen välillä kulunut aika määritettiin jo aiemmin 

Capstonella. Aikojen keskiarvo ja keskiarvon keskivirhe voidaan laskea tietokoneella, 

kuten kantamalle tehtiin edellä. Valokennojen välimatka mitataan työntömitalla 

 
Kuva 2. Kantaman määritys: Olkoon R1 paperin reunan vaakasuora etäisyys kuulan 

lähtökohdasta B (tarvitsetko apuvälineitä pisteen B määrittämiseen?) ja R2 

etenemissuunnassa määritetty osumajoukon painopisteen x etäisyys paperin reunasta. R2 

määritetään mittaamalla kunkin iskemän etäisyys paperin reunasta ja laskemalla 

iskemäjälkien paikkojen keskiarvo. R2:n virhe R2 saadaan keskiarvon keskivirheestä. 

Kantama on R = R1 + R2 ja sen virhe on δR = δR1 + δR2, missä R1 sisältää mahdollisen 

mittausvirheen (arvioi!) sekä mittanauhan lukemisvirheen. (Katso vihjeitä tilastolaskujen 

tekemisestä tietokoneella liitteestä 1a.) 
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mahdollisimman tarkasti. Näiden tietojen avulla lasketaan kuulan lähtönopeus vo. 

Kantama R saadaan tämän jälkeen sijoittamalla ennakkotehtävänä johdettuun kaavaan (2) 

mitattu lähtökorkeus h, lähtökulma , lähtönopeus vo sekä putoamiskiihtyvyys g. Ilmoita 

kantama sekä itse määrittämälläsi putoamiskiihtyvyyden arvolla että taulukkoarvolla. 

(Vihjeitä kaavaan sijoitusten tekemisestä tietokoneella löytyy liitteestä 1b.) 

Lasketulle kantamalle saadaan virhe maksimi-minimi -keinolla. Lähtökorkeuden, 

lähtökulman ja g:n vaikutus kantamaan tutkittiin harjoitustehtävässä 2. Lähtökulma  on 

myös virhetekijä, mutta max-min–tarkastelussa sen huomioon ottaminen on hankalaa. 

Kulman vaikutus täytyy etsiä numeerisesti. Kokeile lähtökulman vaikutusta kantamaan 

siten, että käytät mitattuja v0:n, g:n ja h:n arvoja ja teet yhden laskun kaavalla (2) 

käyttäen lähtökulman  mitattua arvoa, toisen laskun :n virherajan alareunan arvolla ja 

kolmannen virherajan yläreunan arvolla. Tulosten avulla voit päätellä sen, miten kulman 

arvon muuttaminen vaikuttaa kantamaan. Tee tämän jälkeen lopullinen teoreettisen 

kantaman virheen laskeminen maksimi-minimi -keinolla ottamalla kaikki muuttujat 

huomioon. Laske kantaman virhe sekä g:n mitatun arvon että taulukkoarvon tapauksessa. 

(Vihjeitä virhelaskujen tekemisestä tietokoneella on liitteessä 1c.) 

4 Työn ja tulosten tarkastelu: 

Vertaa kantaman R kokeellisesti määritettyä arvoa laskettuihin arvoihin. Mitä voit sanoa 

teorian antaman ennusteen ja kokeen vastaavuudesta? Onko jokin tuloksiin vaikuttava 

tekijä jätetty huomioimatta? Kuinka se vaikuttaa tuloksiin? 

Lisätehtävä: Tutki tietokoneen avulla sitä, kuinka paljon kukin virhetekijä (δvo, δg, δh 

ja δ) vaikuttaa teoreettisesti lasketun kantaman virheeseen. Laita virhetekijät 

suuruusjärjestykseen. 

Liitteet: 

Liite 1a: Keskiarvon ja sen keskivirheen määrittäminen tietokoneella 

Liite 1b: Kaavan syöttäminen ja laskujen laskeminen tietokoneella 

Liite 1c: Kaavan syöttäminen ja laskujen laskeminen tietokoneella (jatkoa liitteeseen 1b) 
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Liite 1a: Keskiarvon ja sen keskivirheen määrittäminen tietokoneella.  

Tilastolliset laskut on helppo tehdä esim. Origin -tietokoneohjelmalla, joka löytyy 

tietokoneluokan koneista, tai Excelillä, joka löytyy myös oppilaslaboratorion koneista. 

Capstonellakin laskeminen onnistuu.  

1) Datan syöttäminen Exceliin sekä keskiarvon ja keskiarvon keskivirheen laskeminen on 

opetettu Excel-ohjeen luvuissa 1.1, 1.4 ja 1.5. Excel-ohje löytyy oppilaslabran 

tietokoneiden luota, labran nettisivuilta sekä tietokoneluokasta. 

2) Originilla laskut tehdään seuraavasti: käynnistä ohjelma ja lado mittaustulokset 

datataulukkoon yhteen pystysarakkeeseen. Maalaa hiirellä se data, josta haluat 

keskiarvot yms. lasketuksi ja valitse yläpalkkivalikosta ”Statistics”  ”Descriptive 

statistics”  ”Statistics on columns”. Kun valitset vielä kohdasta ”Quantities to 

compute” ”SE of mean”, ohjelma näyttää keskiarvon (mean), keskihajonnan (sd) lisäksi 

keskiarvon keskivirheen (se = standard error). 

3) Datan taulukoiminen Capstoneen ja tilastollisten tunnuslukujen laskeminen on selitetty 

Capstonen yleisohjeen luvuissa 6 ja 7. Yleisohje löytyy labran tietokoneiden luota ja 

labran nettisivuilta. 

Liite 1b: Kaavan syöttäminen ja laskujen laskeminen tietokoneella. 

Kun lasketaan teoreettinen kantama sekä g:n mitatulla että taulukkoarvolla ja etsitään myös 

kulman vaikutus kantamaan sekä lasketaan kantamien minimi- ja maksimiarvot, joudutaan 

tekemään kaavalla (2) peräti 8 toistoa. Tietokoneen avulla tämä onnistuu kuitenkin nopeasti. 

Seuraavat ohjeet on tehty Exceliä varten, mutta saman voi tehdä myös Originilla (ks. Origin-

ohjeen luku 3.2) ja Capstonella (ks. Capstonen ohjeen luku 6). Excel on kuitenkin erityisen 

hyvä tässä tilanteessa, sillä se on kehitetty juuri taulukkolaskentaohjelmaksi.  

1) Excelin työkirjan ensimmäiseen sarakkeeseen (pystyriviin) kirjataan lähtökorkeuden 

arvot, toiseen lähtönopeuden arvot, kolmanteen putoamiskiihtyvyyden arvot ja neljänteen 

lähtökulman arvot. Viidenteen sarakkeeseen ohjelmoidaan kaava (2) eli kantama. Nimeä 

kukin sarake kirjoittamalla ko. muuttujan nimi ensimmäiselle vaakariville ja säädä sen 

jälkeen sarakkeiden leveydet sopiviksi (katso tarvittaessa apua Excel-ohjeen luvusta 1.1 

ja kuvasta 1 seuraavalla sivulla). 

2) Toisella vaakarivillä tehdään kantaman lasku esim. kokeellisesti mitatulla g:n arvolla: 

merkitse suureiden mittaustulokset oikeisiin sarakkeisiinsa. Kantama-sarakkeeseen 

ohjelmoidaan työohjeen kaava (2) (Excel-ohjeen luvuista 1.2 - 1.3 löydät apua kaavan 

kirjoittamiseen; kaavan alkuosa näkyy kuvassa 1). Kaava on aika pitkä ja hurjannäköinen, 

mutta tämä olikin vaikein osa koko laskuprojektissa. Nyt kantama-sarakkeessa pitäisi olla 

ensimmäinen arvo. Jos kantama ei ole lähelläkään kokeellisesti mitattua arvoa, teit ehkä 

kirjoitusvirheen kaavassa. Muistithan muuttaa asteet radiaaneiksi, sillä Excel olettaa 

trigonometrisen funktion sisällä olevan kulmaluvun olevan radiaaneissa. Muutos asteiksi 

tehdään seuraavasti: sin(radians(”asteet”)). 

3) Kopioidaan kantama-sarakkeen seuraavalle seitsemälle riville ko. kaava, jotta sitä ei 

tarvitse ohjelmoida enää uudestaan. Kaavan kopiointi on selitetty Excel-ohjeen luvussa 

1.2. Tämän tehtyäsi kaava (2) on valmiina muitakin laskuja varten, enää pitää vain 

syöttää oikeat arvot soluihin. Huom. Tässä vaiheessa, kun seuraaville riveille ei ole vielä 

syötetty lukuja, kantamasarakkeessa näkyy virheilmoituksia ”#DIV/0!”. Tyhjä solu 



 
FYSP1081/K2   Heittoliike 

 

  

 

- 8 - 

vastaa lukua nolla ja kaavassa (2) tulee siten monia nollalla jakamisia, mistä Excel 

ilmoittaa (kuva 1). 

4) Kolmannelle riville kirjoitetaan arvot kantaman laskemiseksi g:n taulukkoarvolla. 

Muiden solujen arvot voit kopioida edelliseltä vaakariviltä, mutta g:n arvoksi laitetaan 

taulukkoarvo 9,821 m/s2. Kun kaikki arvot on kirjoitettu soluihin, pitäisi kantama-

sarakkeen solussa näkyä valmiiksi laskettu arvo. Näin helppoa se on! Virhelaskuista 

vihjeitä liitteessä 1c. 

Liite 1c: Kaavan syöttäminen ja laskujen laskeminen tietokoneella 

(jatkoa liitteeseen 1b). 

Vielä pitäisi selvittää lähtökulman  vaikutus kantaman arvoon virhetarkastelua varten sekä 

tehdä virhelaskut molemmille g:n arvoja vastaaville kantamille. 

1) Etsitään edellisen esimerkin riveillä 4 ja 5 lähtökulman vaikutus kantamaan 

virhetarkastelua varten. Käytetään vertailukohtana kolmannen rivin laskua, jossa 

laskettiin kantama g:n taulukkoarvolle. 

2) Kopioi riveille 4 ja 5 muiden suureiden arvot riviltä 3 paitsi lähtökulmalle laitetaan 

toiselle riville maksimiarvo ja toiselle minimiarvo. Nyt kantama-sarakkeeseen pitäisi olla 

ilmestynyt arvot, joiden perusteella voidaan päätellä max-min-tarkastelua varten 

lähtökulman vaikutus kantamaan. 

3) Riveille 6 ja 7 lasketaan kantaman maksimi- ja minimiarvot vaikkapa kokeellisesti 

määritetyn g:n tapauksessa. Sijoita ennakkotehtävässä 2 ja edellä kohdassa 2) tekemiesi 

päätelmien perusteella muuttujien arvot siten, että toiselle riville saadaan tuloksena 

kantaman maksimiarvo ja toiselle minimiarvo. Voit verrata kantamien arvoja riveiltä 2, 6 

ja 7, jotta näet, ovatko tulokset järkeviä. 

4) Riveille 8 ja 9 lasketaan kantaman maksimi- ja minimiarvot g:n taulukkoarvon 9,821 m/s2 

tapauksessa. Tee laskut ja vertaa kantamien arvoja riveiltä 3, 8 ja 9, jotta näet, ovatko 

tulokset tässäkin tapauksessa järkeviä. 

 
 

 
 

Kuva 1. Excelin työkirjan näkymä, kun muuttujat on nimetty, ensimmäiset suureiden arvot 

syötetty soluihin, ensimmäinen kantaman arvo laskettu ja kantaman kaava ohjelmoitu muillekin 

riveille (liitteen 1b kohdat 1-3). 


