
Kuvaajan piirtäminen tietokoneella
Tässä ohjeessa opastetaan miten erityisesti lukiofysiikan 
tarpeisiin soveltuvia kuvaajia voidaan tehdä käyttäen Libre 
Office-toimistoohjelmiston taulukkolaskentasovellusta Calcia. 
Libre Office on vapaa ja ilmainen toimisto-ohjelmisto, jonka voi 
ladata lähes mille tahansa alustalle osoitteesta: 
https://www.libreoffice.org/

Fysiikassa kuvaajat ovat yleensä pistejoukkoon sovitettuja käyriä,
lukiofysiikassa usein vieläpä suoria. Seuraavassa ohjeistetaan 
kuvaajan piirtäminen, eli suoran sovittaminen pistejoukkoon 
esimerkin avulla.

Typpillisesti tehtävänannossa annetaan mittausdata, josta tulee 
piirtää kuvaaja ja mahdollisesti vastata kuvaajan perusteella 
esitettyihin kysymyksiin. Usein tarpeena on lukea suoralta arvoja 
tai määrittää kulmakerroin. Olkoon tehtävänä määrittää mullan 
tiheys, kun eri tilavuuksia multaa punnittiin ja tulokset olivat 
oheisen taulukon mukaiset.

Massa (g) Tilavuus 
(cm³)

12,7 9

26,1 18

39,5 28

52,6 38

63,7 45

76,9 55

Kopioidaan aluksi tehtävän tiedot Calciin, siten että x-akselille 
tulevat arvot ovat vasemman puoleisessa sarakkeessa.

https://www.libreoffice.org/


Seuraavaksi maalataan molemmat sarakkeet ja valitaan valikosta 
”Lisää” kohta ”Kaavio”. Kaaviopainike löytyy usein myös 
työkaluriviltä.

Aukeavasta kaaviotyökalusta valitaan ”XY-hajonta” ja painetaan 
Seuraava.

Kohtia 2. ja 3. ei tarvitse muuttaa. Kohdassa 4. ”Kaavioelementit”
voi asettaa kaaviolle otsikoon ja nimetä akselit.



Tämän jälkeen kuvaajan pitäisi näyttää kutakuinkin tältä:

Klikkaamalla yhtä pistettä oikealla painikkeella avautuu valikko, 
josta valitaan kohta ”Lisää trendiviiva”.



Aukeavasta valikosta voidaan valita millainen käyrä pistejoukkoon 
sovitetaan. Suoran tapauksessa valitaan regressiotyypiksi 
”Lineaarinen”.

Asetuksista viivan voi halutessaan nimetä. Ekstrapolointia voi 
lisätä tilanteen mukaan taaksepäin niin, että suora kohtaa x-
akselin. Myös eteenpäin voi ekstrapoloida tarpeen mukaan.

Kohtaan ”Näytä yhtälö” on hyvä laittaa tässä kohdassa täppä.



Joissain tapauksissa voi myös olla tarpeen pakottaa leikkauspiste 
origoon. Tämän voi myös tehdä yllä olevasta valikosta.

Tehtävä on nyt teknisesti ottaen ratkaistu. Kuvaajaan tuli käyrän 
yhtälö, jossa muuttujan x-kertoimena oleva kulmakerroin kertoo 
mullan tiheyden akseleiden mukaisesti yksikössä ”g/cm³”.



Kuvaajaa voi tämän jälkeen vielä halutessaan muokata siistimmän 
näköiseksi. Esimerkiksi oikean reunan selitteen voi poistaa, 
pisteiden ulkonäköä ja värejä muuttaa ja akselien välitystä ja 
viivoitusta muuttaa. Eri elementtejä voi valita klikkaamalla ja 
asetuksiin pääsee yleensä klikkaamalla hiiren oikealla 
painikkeella.

Muuttamalla fontteja ja kuvaajan muotoa voidaan vaikuttaa 
runsaasti kuvaajan ulkoasuun. Lopputulos voi näyttää esimerkiksi 
tältä:
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