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Työssä punnitaan kappaleita orsivaa'alla ja raken-
netaan vanhan ajan kalapuntari.
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Välineet 27029 mekaniikan sarjasta
Kytkentäalusta
Tanko
Kiinnityskappale
Piikkikärkinen tanko
Vipuvarsi
Punnuksia 100, 50, 20 ja 10 g
Punnuskupit, 2 kpl

Lisäksi tarvitaan
Vesiliukoinen tussi
Erimassaisia kappaleita

Punnitse kappaleita tasavartisella ja erivartisella orsivaa’alla.
Rakenna puntari.

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
A. Tasavartinen orsivaaka

Kiinnitä punnuskupit kuvan mukaisesti vipuvarteen eri puolille.

Aseta toiseen vaakakuppiin punnittava tuntematon kappale ja
toiseen kuppiin 100, 50, 20  ja 10 gramman punnuksia siten, että
vaaka on mahdollisimman hyvin tasapainossa. Mittaustulos ei
useinkaan ole tarkalleen kymmeniä grammoja. Merkitse tu-lokset
taulukkoon.

B. Erivartinen orsivaaka

Kiinnitä toinen vaakakuppi varteen liikkuvaan osaan. Aseta kup-
piin punnittava kappale.

Kiinnitä toiseen liikkuvaan osaan 100 gramman punnus. Vedä mo-
lemmat liikkuvat osat mahdollisimman kauas tukipisteestä. Kumpi
on painavampi?

Siirrä painavampaa puolta lähemmäs tukipistettä, kunnes orsi-
vaaka on tasapainossa. Merkitse tulokset taulukkoon ja laske
tuntematon kappaleen massa.

Laskeminen perustuu siihen, että tukipisteen molemmilla puolilla
eri suuntiin kiertävien voiman ja varren tulo on yhtä suuri. Silloin
myös massan ja varren tulo molemmilla puolilla on yhtä suuri.

mx · a = m · b
mx = m · b : a



MekaniikkaOrsivaaka ja puntari53.1.10.2.2.2

C. Puntari

Rakenna vanhanajan kalapuntari.

Käännä vipuvarsi siten, että liukuvat osat ovat yläpuolella. Kiinnitä
vipuvarsi piikkikärkiseen tankoon toisesta liikkuvasta osasta.

Kiinnitä vipuvarren toiseen päähän punnuskuppi ja toiseen pää-
hän 100 gramman punnus.

Liikuta vipuvartta siten, että puntari on kuvan mukaisesti tasapai-
nossa. Merkitse vesiliukoisella tussilla vipuvarteen liukuvan osan
paikka. Tämä on vaa’an 0 gramman kohta.

Lisää kuppiin ensin 50 gramman punnus. Etsi tasapainokohta kuten
edellä ja merkitse 50 gramman kohta vipuvarteen. Lisää edelleen
punnuksia kuppiin ja rakenna täten vähitellen puntari.

Voit tarkentaa halutessasi asteikkoa 20 gramman ja 10 gramman
punnusten avulla.

Testaa puntarin toimintaa eri kappaleilla.

A. Tasavartinen orsivaaka

Tehtäviä

1. Sinulla on yhdeksän täsmälleen saman näköistä kultakuulaa.
Yksi niistä on kuitenkin väärennetty ja hieman kevyempi. Mo-
nellako mittauksella tasavartisen orsivaa’an avulla saat selville,
mikä kuulista on väärennetty? Esitä mittausmenetelmä.

2. Miten tasavartisen orsivaa’an tarkkuutta voi parantaa?

3. Mitä etuja erivartisella orsivaa’alla on verrattuna tasavartiseen?

4. Rakentamallasi erivartisella orsivaa’alla ei voi punnita kovin
tarkasti esimerkiksi 5-10 gramman välillä olevia kiviä? Miten
muuttaisit sen rakennetta, jotta mittaus onnistuisi paremmin?

5. Ennen taloissa oli niin sanottu kalapuntari. Siihen oli merkitty
eri massojen kohdat. Koeta hahmotella piirrokseen, missä
kohdassa tukipisteen on oltava, jos kalan massa on
a) 2 kg  b) 1 kg  c) 4 kg  d) 8 kg.

6. Olet eräretkellä ja saat suuren kalan, jonka aiot syödä samana
iltana. Miten voit selvittää kalan massan täyden kahvipaketin
ja luonnosta löytyvien tavaroiden avulla?

B. Erivartinen orsivaaka

Käytetyt punnukset, kun Käytetyt punnukset, kun
vaaka on kallellaan vaaka on kallellaan

Punnittava kappale kappaleen puolelle punnusten puolelle Arvioitu mittaustulos

Kappaleen etäisyys Punnuksen etäisyys Tuntematon massa
Tuntematon kappale tukipisteestä a Punnuksen massa m tukipisteestä b mx = m · b : a

100 g

Havainnot ja päätelmät

m = 2,0 kg




