Η οριζόντια βολή με χρήςη Τ.Π.Ε

Το καλωςόριςμα των μαθητών ςτο Εργαςτήριο Φυςικών
Επιςτημών
Η ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΒΟΛΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ
Εισαγωγή
Ο καταλλθλότεροσ χϊροσ για ζνα επιτυχθμζνο μάκθμα φυςικισ είναι το εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν.
Μζςα ςε αυτό μποροφμε να αναδείξουμε τθ ςθμαςία του πειράματοσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ ςφνδεςθ
επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και γενικότερα τθν ομορφιά των μακθμάτων των φυςικϊν επιςτθμϊν.
Στθ Β’ Λυκείου κατεφκυνςθσ το βιβλίο αρχίηει από τθ μελζτθ τθσ οριηόντιασ βολισ. Εμείσ εδϊ κα
προτείνουμε μία δραςτθριότθτα πάνω ςτθν οριηόντια βολι, ϊςτε να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον των
μακθτϊν για τθ φυςικι θ οποία ζχει να κάνει με αυτό που ονομάηουμε νζεσ τεχνολογίεσ. Επιλζξαμε αυτόν
τον τρόπο γιατί οι μακθτζσ ζχουν μεγάλθ ζφεςθ ςε αυτζσ αλλά και μεγάλεσ δεξιότθτεσ.
Για τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα πρόγραμμα ανάλυςθσ βίντεο το tracker. Η
επιλογι αυτοφ του προγράμματοσ ζγινε γιατί είναι δωρεάν και γιατί ζχει πάρα πολλζσ δυνατότθτεσ. Η
δραςτθριότθτα που προτείνουμε γίνεται ωσ επίδειξθ από μεριά του κακθγθτι αναλφοντασ ζνα βίντεο που
μποροφμε να κατεβάςουμε από το you tube ενϊ ο ςτόχοσ μασ είναι να εμπλζξουμε όςο δυνατό
περιςςότερουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία οι οποίοι μποροφν να παράγουν τα δικά τουσ βίντεο εάν
διακζτουν ζνα κινθτό με κάμερα ι ακόμθ και να κάνουν μόνοι τουσ τθν ανάλυςθ τθσ κίνθςθσ αν
διακζτουν ζναν υπολογιςτι. Θα περιγράψουμε αναλυτικότθτα τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει
κάποιοσ ϊςτε να μελετιςει τθν οριηόντια βολι από τθν ανάλυςθ ενόσ βίντεο.

Προετοιμασία
ΒΗΜΑ 1Ο ( Δημιουργία ή επιλογή του βίντεο για επεξεργαςία )
Το βίντεο που κα αναλφςουμε μποροφμε να το δθμιουργιςουμε με τθ βοικεια ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου
το οποίο διακζτει βιντεοκάμερα. Απλά βιντεοςκοποφμε μία οριηόντια βολι μιασ μπάλασ του τζνισ ι μιασ
μπίλιασ από ζνα τραπζηι. Θα πρζπει να προςζξουμε ϊςτε θ βιντεοςκόπθςθ να γίνει από κατεφκυνςθ
κάκετθ ςτο επίπεδο τθσ βολισ και το χρϊμα τθσ μπίλιασ ι τθσ μπάλασ να είναι διαφορετικό από το χρϊμα
του background. Αν δεν διακζτουμε κινθτό μποροφμε να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ ζνα βίντεο
οριηόντιασ βολισ από τθ διεφκυνςθ: https://www.youtube.com/watch?v=zjHOBqjuwbk
Για να κατεβάςετε ζνα βίντεο από το youtube μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε πλθκϊρα δωρεάν
προγραμμάτων. Ζνα από αυτά που δεν είναι δωρεάν αλλά ζχει δωρεάν ζκδοςθ θ οποία κάνει πολφ καλά
τθ δουλειά τθσ είναι το http://youtubedownload.altervista.org/
Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του βιματοσ ζχετε ζνα βίντεο, οποίο δείχνει μία οριηόντια βολι, ςε μία
γνωςτι κζςθ ςτον υπολογιςτι ςασ πχ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του.
ΒΗΜΑ 2ο ( Εγκατάςταςη του προγράμματοσ επεξεργαςίασ )
Το πρόγραμμα tracker με τθ βοικεια του οποίου κα κάνετε τθν ανάλυςθ του βίντεο μπορείτε να το
κατεβάςετε από τθ διεφκυνςθ: https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
Μπορείτε να κατεβάςτε τθν τελευταία ζκδοςθ του προγράμματοσ 4.86 θ οποία είναι και ςτα ελλθνικά.
Ανάλογα με το λειτουργικό που ζχει ο υπολογιςτισ ςασ κατεβάηετε και το αντίςτοιχο αρχείο. Windows,
osx, linux32, linux64. Εγκακιςτϊντασ το πρόγραμμα πρζπει να τρζξει και να εμφανιςτεί θ παρακάτω
οκόνθ.
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Σθμ: Αν παρουςιαςτεί κάποιο πρόβλθμα ςτθν εγκατάςταςθ και το πρόγραμμα δεν τρζξει αυτό προζρχεται
από το γεγονόσ ότι δεν ζχετε τθν κατάλλθλθ ζκδοςθ τθσ μθχανισ java πάνω ςτθν οποία τρζχει θ
ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. Τθν τελευταία ζκδοςθ τθσ java μπορείτε να τθν κατεβάςετε και να τθν
εγκαταςτιςετε από τθν διεφκυνςθ: https://java.com/en/download/index.jsp

Ανάλυση
ΒΗΜΑ 3Ο ( φόρτωςη του βίντεο γι α ανάλυςη )
Από το μενοφ αριςτερά «Αρχείο» επιλζγουμε «Άνοιγμα Αρχείου» όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα
και βρίςκουμε ςτθ κζςθ που ζχουμε το βίντεο για ανάλυςθ και το φορτϊνουμε.
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Τϊρα κα πρζπει να εμφανιςτεί το βίντεο το οποίο κζλουμε να αναλφςουμε όπωσ παρακάτω:

ΒΗΜΑ 4Ο ( Επιλογή των καρζ προσ ανάλυςη )
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Από τα εργαλεία που βρίςκονται ςτθν εργαλειοκικθ κάτω δεξιά όπωσ φαίνεται από το λεπτό βελάκι,
μποροφμε να τρζξουμε το βίντεο καρζ – καρζ. Ζτςι βρίςκουμε ότι θ μπάλα εμφανίηεται ςτο βίντεο ςτο
καρζ 43 και φκάνει ςτο ζδαφοσ ςτο καρζ 53. Ζτςι πατάμε το εικονίδιο τθσ ταινίασ όπωσ δείχνει το λευκό
μεγάλο βζλοσ και εμφανίηεται το παράκυρο ςτο κζντρο όπου μποροφμε γράψουμε το καρζ ςτο οποίο
αρχίηει θ επεξεργαςία το 43 και το καρζ ςτο οποίο τελειϊνει το 53.
ΒΗΜΑ 5Ο ( Οριςμόσ Υλικοφ Σημείου – ανίχνευςη του ίχνουσ τησ μπάλασ )
Από τθν εργαλειοκικθ «Δημιουργία» επιλζγουμε τθν πρϊτθ επιλογι «Υλικό ςημείο» όπωσ φαίνεται ςτθν
παρακάτω εικόνα. Θα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο που ζχει τον τίτλο «Σώμα Α»

Τϊρα είμαςτε ζτοιμοι να ορίςουμε τθν μπάλα ωσ υλικό ςθμείο και να κάνουμε ανίχνευςθ τθσ τροχιάσ τθσ.
Για το ςκοπό αυτό πατάμε ταυτόχρονα τα πλικτρα Ctrl+Shift (ςυνεχϊσ πατθμζνα ) οπότε ο δείκτθσ του
ποντικιοφ μετατρζπεται ςε ζναν κφκλο. Πάμε αυτόν τον κφκλο πάνω ςτθν μπάλα και πατάμε το αριςτερό
κλικ. Αφινουμε τα πλικτρα. Θα εμφανιςτεί αν όλα πάνε καλά θ παρακάτω εικόνα. Πατάμε το Ζρευνα.
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Θα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο δεξιά με τθ γραφικι παράςταςθ του x-t
ΒΗΜΑ 6Ο ( Επεξεργαςία τησ κίνηςησ )

Η γραφικι παράςταςθ x-t εμφανίηεται ςε ζνα παράκυρο ςτο δεξί μζροσ τθσ οκόνθσ

1. Οριςμόσ τησ αρχήσ των αξόνων. Οι άξονεσ δεν είναι τοποκετθμζνοι ςτθν αρχικι κζςθ τθσ μπάλασ και γι
αυτό θ γραφικι παράςταςθ x-t δεν αρχίηει με x=0 για t=0. Για να βάλουμε τουσ άξονεσ ςτθν αρχικι κζςθ
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τθσ μπάλασ πατάμε το εικονίδιο με τουσ άξονεσ δίπλα ςτθ Δθμιουργίασ όπου δείχνει το βζλοσ. Θα
εμφανιςτοφν οι άξονεσ. Μετακινοφμε τουσ άξονεσ ϊςτε θ αρχι των αξόνων να ςυμπίπτει με τθν αρχικι
κζςθ τθσ ςφαίρασ. Θα πρζπει με αυτι τθ μετακίνθςθ να αλλάξει αυτόματα θ γραφικι παράςταςθ x-t και
για t=0 να ζχουμε x=0. Η γραφικι παράςταςθ φαίνεται ςαφϊσ ότι είναι ευκεία. Το ςυμπζραςμα που
βγαίνει είναι ότι ςε αυτόν τον άξονα θ κίνθςθ είναι ευκφγραμμθ ομαλι.
2. Μαθηματικό μοντζλο κίνηςησ. Για να πάρουμε τθ γραφικι παράςταςθ y-t αρκεί να πάμε το ποντίκι μασ
εκεί ςτον άξονα x (κα εμφανιςτεί ζνα χεράκι), να πατιςουμε αριςτερό κλικ ( κα εμφανιςτεί ζνα
παράκυρο) και να επιλζξουμε το y. Τότε αυτόματα θ γραφικι παράςταςθ κα πρζπει να αλλάξει και να
μοιάηει με μία παραβολι όπωσ ςτο ςχιμα

Αν πατιςουμε διπλό κλικ μζςα ςτθ γραφικι παράςταςθ εμφανίηεται ζνα νζο παράκυρο.
Μεγιςτοποιοφμε το παράκυρο αυτό οπότε κα ζχουμε το εξισ παράκυρο:
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Πατάμε το κουμπί ανάλυςθ και από το παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε τισ καμπφλεσ προςζγγιςθσ. Από
το όνομα ςυνάρτθςθσ προςζγγιςθσ επιλζγουμε τθν παραβολι όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω παράκυρο.
Ζτςι κα εμφανιςτεί μία δεφτερθ γραφικι παράςταςθ παραβολικισ μορφισ που κα προςεγγίηει τα
πειραματικά μασ δεδομζνα. Αριςτερά κα φαίνονται οι ςτακερζσ αυτισ τθσ παραβολισ.
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Η παραβολι φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα

Η ταφτιςθ είναι ςχεδόν πλιρθσ, οπότε ςυμπεραίνουμε ότι ςτον άξονα y το ςϊμα εκτελεί ευκφγραμμθ
ομαλά επιταχυνόμενθ κίνθςθ χωρίσ αρχικι ταχφτθτα.
3. Βαθμονόμηςη - Καλιμπράριςμα. Αριςτερά διαβάηουμε ότι ο ςυντελεςτισ Α τθσ παραβολισ είναι ίςοσ με 1,400E3 δθλαδι -1400. Επειδι όπωσ γνωρίηουμε από τθ κεωρία ο ςυντελεςτισ αυτόσ είναι ίςοσ με το ½ g
ςυμπεραίνουμε ότι g=2400cm/s2 πολφ μακριά από τθν αναμενόμενθ τιμι που είναι περίπου 1000 cm/s2.
Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν ζχουμε κάποιο γνωςτό μικοσ πάνω ςτο βίντεο που αναλφςαμε, ϊςτε
τα μικθ που μετράμε να είναι ςωςτά. Γνωρίηουμε όμωσ ότι το τραπζηι που χρθςιμοποιείται είναι πάγκοσ
εργαςτθρίου φψουσ 70cm. Με αυτι τθν πλθροφορία μποροφμε να ρυκμίςουμε ςωςτά τα μικθ πάνω ςτο
βίντεο. Γι αυτό το ςκοπό επιλζγουμε το εργαλείο «Εργαλεία βαθμονόμηςησ» και από το παρακυράκι που
ανοίγει τθ «Ράβδοσ βαθμονόμηςησ» όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα

Θα εμφανιςτεί μία ράβδοσ. Με το ποντίκι τοποκετοφμε τθν αρχι τθσ ράβδου ςτο αρχικό ςθμείο τθσ
ςφαίρασ και το τζλοσ τθσ εκεί που εκτιμάμε ότι είναι το ζδαφοσ κατακόρυφα όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα.

Πάμε εκεί που γράφει 100 και γράφουμε 70 αφοφ τόςο γνωρίηουμε ότι είναι το φψοσ του τραπεηιοφ.
Αυτόματα άλλαξε θ τιμι του ςυντελεςτι του Α και ζγινε Α=-4.774E3 =-477,4 οπότε g=955cm/s2 αρκετά
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κοντά ςτθ κεωρθτικι τιμι. (2,6% απόκλιςθ). Η απόκλιςθ αυτι μπορεί να οφείλεται τόςο ςτο μακθματικό
μασ μοντζλο ( αφοφ το ςϊμα λόγω τριβϊν μπορεί να πζφτει με μικρότερθ επιτάχυνςθ) όςο και ςτα
πειραματικά ςφάλματα.
Σημ: Με την ίδια διαδικαςία μποροφμε να μελετήςουμε την ευθφγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηςη
βιντεοςκοπώντασ τη πτώςη μίασ μπίλιασ ή μπάλασ τζνισ, ή ακόμη και την ευθφγραμμη ομαλή κίνηςη,
βιντεοςκοπώντασ τη πτώςη μίασ χάρτινησ φόρμασ για κζικ.
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