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Kvantifioivat kokeet: kuvaajien tulkinnasta
Suureen tai lain kvantifioivassa kokeessa määritetään suureen arvoja toisen suureen funktiona. Näiden lähtösuureiden 
välille pyritään löytämään riippuvuus, jota graafisesti kuvaa suora. Näin siksi, että on helppo tunnistaa visuaalisesti, 
miten hyvin mittauspisteet osuvat suoralle. Jos kyseessä on uuden suureen kvantifiointi, suoran kulmakerroin ilmaisee 
suureen arvon, ja kulmakertoimen lauseke on uuden suureen määrittelylaki.

Yksinkertaisessa tapauksessa suureiden arvoparit (x,y) sellaisinaan sijoittuvat suoralle.

Jos arvoparit asettuvat origon kautta kulkevalle suoralle, 
lähtösuureiden välillä vallitsee verrannollisuus, y∝x . Suoran 
yhtälö on tällöin muotoa y = kx ja kvantifioitavan suureen 
määrittelylaki on muotoa k = y/x. 

Esimerkkejä: 

• kitkavoiman laki F=N

kitkakertoimen määrittelylaki =
F

N

• Ohmin laki U = RI

resistanssin määrittelylaki R=U
I

x

y

Jos arvoparit asettuvat suoralle joka ei kulje origon kautta, 
emosuureiden välillä vallitsee lineaarinen riippuvuus, Δ y∝Δ x . 
Suoran yhtälö on tällöin muotoa y = kx+a ja kvantifioitavan suureen 

määrittelylaki on muotoa k=Δ y
Δ x

. 

Esimerkkejä:

• tasaisesti liikkuvan kappaleen paikka
x=vtx0 , x=v t

tasaisen liikkeen nopeuden määrittelylaki v= x
 t

• vakiovoiman aikaansaama liikemäärän muutos
 p=F t

voiman määrittelylaki F= p
 t
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Mikäli arvoparit (x,y) sellaisinaan eivät asetu suoralle, täytyy tehdä sopiva koordinaatistomuunnos (x,y) → (f(x), g(y)).

Jos pisteet (f(x), g(y)) sijaitsevat origon kautta kulkevalla suoralla, 
suoran yhtälö on muotoa g y =k⋅f x  ja uuden suureen 

määrittelylaki muotoa k=
g  y
f x 

. 

Esimerkkejä:

• vakioväännön aikaansaama voima F=M⋅1
r

momentin määrittelylaki M=rF

• taitekulman riippuvuus tulokulmasta sinβ=n sinα

taitesuhteen määrittelylaki n=
sinβ
sinα
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Mistä sitten tiedetään, millainen koordinaatistomuunnos pitää tehdä?

Taustalla voi olla fysikaalinen malli tai analogia. Esimerkkejä:
• Snellin lain sin=n sin tapauksessa ennuste verrannollisuudelle saadaan Huygensin periaatteesta.
• Pistemäisen äänilähteen äänen intensiteetin heikkeneminen etäisyyden funktiona, magneettinavan 

magneettikentän voimakkuus: molemmissa ”joitain leviää pisteestä” => voidaan geometrisesti perustella 

verrannollisuus y=k⋅1

x2 .

• Kondensaattorin purkausvirta ajan funktiona, radioaktiivisen näytteen määrä ajan funktiona: ”muutosnopeus 

riippuu määrästä” => voidaan differentiaaliyhtälön ratkaisulla perustella riippuvuus Δ y∝Δ(ln x) eli

y=k ln (x)+a .

Jos ei ole mallia josta saataisiin ennuste, täytyy vain kokeilla millainen riippuvuus sopii mittausdataan parhaiten. 
Koulufysiikassa useimmiten vastaan tulevia riippuvuuksia ovat y=kx , Δ y∝Δ x eli y=kx+a ,

y=k x2 , y=k √ x , y=k⋅1
x

, y=k ln(x)+a , y=k⋅1

x2 ja y=k⋅ 1

√x
.


