Πειράµατα µέσω ανάλυσης βίντεο. Μια γνωριµία µε το Tracker.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξέλιξη του λογισµικού, επιτρέπουν πειράµατα που παλιότερα δεν
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. Συνήθως πειράµατα µε γρήγορη εξέλιξη.
Θέλουµε για παράδειγµα να µετρήσουµε το g. Η πρώτη µας σκέψη είναι να χρονοµετρήσουµε την
πτώση σώµατος που πέφτει από γνωστό ύψος. Όµως µπορούµε να πατήσουµε εγκαίρως το κουµπί
έναρξης και λήξης του χρονοµέτρου;
Οι δυσκολίες µας ωθούν στον υπολογισµό του g µέσω της µέτρησης της περιόδου εκκρεµούς γνωστού
µήκους.
Οι υπολογιστές συνδέονται εδώ και χρόνια µε το multilog και τα περιφερειακά του. Ο απίστευτα ταχύς
υπολογιστής µπορεί πλέον να µετρήσει τους χρόνους διέλευσης µιας µπίλιας από δύο φωτοπύλες ή το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την διέλευση του προσθίου τµήµατός της ως την διέλευση του
οπισθίου. Καταγράφονται οι θέσεις ενός ταλαντωτή και έτσι µπορούµε εκτός από τη µέτρηση της
περιόδου του να δούµε ότι όντως η κίνηση είναι αρµονική. Μπορούµε να µετρήσουµε τη µείωση της
µέγιστης εκτροπής από µία στιγµή ως µία άλλη.
Για όλα αυτά πρέπει να διαθέτουµε τον σχετικό εξοπλισµό και να στήσουµε την διάταξη.
Αυτή την στιγµή κάθοµαι στον υπολογιστή µου στο σπίτι και ουδένα εξοπλισµόν διαθέτω. Μπορώ
όµως να µετρήσω την επιτάχυνση της βαρύτητας στο φεγγάρι, µέσω βίντεο. Εύκολα χωρίς να σηκωθώ
από την καρέκλα µου, αναλύοντας βίντεο µε το πρόγραµµα «tracker».
Το πρόγραµµα δηµιούργησε ο Douglas Brown ο οποίος το διαθέτει ελεύθερα.
Οδηγίες απλές για την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση µας δίδονται από το Ε.Κ.Φ.Ε. Πιερίας.
https://www.youtube.com/watch?v=qua7cmEuE1c
Μέτρηση του g µε το Tracker.
Εκτοξεύεις ένα µπαλάκι, ώστε να εκτελέσει πλάγια βολή και βιντεοσκοπείς το «πείραµα».
Βιντεοσκόπηση µε το κινητό µου, απεδείχθη προβληµατική λόγω χαµηλού ρυθµού λήψεων ανά
δευτερόλεπτο. Χρησιµοποίησα υπάρχον βίντεο από τα αρκετά που συνοδεύουν την εγκατάσταση.
Υπάρχουν πολλά στο διαδίκτυο, ειδικά στο site που σε παραπέµπει επιλογή του προγράµµατος.

Κατέβασα λοιπόν ένα βίντεο.
Ο κατασκευαστής του επεσύναψε αντικείµενο γνωστού µήκους σ’ αυτό. Όρισα
αυτό το µήκος ως 1 m.
∆ήλωσα δηλαδή ότι το µήκος της µπλε γραµµής είναι 100 (cm).
Τοποθέτησα και τους άξονες.
Αυτοί παίρνουν οποιαδήποτε θέση και προασνατολισµό.

Έπειτα σηµάδεψα ένα σηµείο (αριστερή εικόνα) και
είπα στο πρόγραµµα να το παρακολουθήσει.
Μου έδωσε την δεξιά εικόνα.
Μπορούµε να απεικονίσουµε και ταχύτητα και
επιτάχυνση, αλλά δεν το έχω κάνει ακόµα αυτό.
Φυσικά δεν µας αρκεί η απεικόνιση της τροχιάς.
Υπολογισµούς θέλουµε.

Προσεγγίζουµε την γραφική παράσταση του x µε ευθεία
και έχουµε και την κλίση της.

Βλέπουµε ότι η x συνιστώσα της ταχύτητας είναι:
m
1, 75
s

Προσεγγίζουµε µε παραβολή τα σηµεία.
Ο δευτεροβάθµιος όρος µας δίνει την
m
.
s2
Το σφάλµα πρέπει να οφείλεται σε κακή
εκτίµηση του ποιο είναι το 1 m.

επιτάχυνση. Την υπολογίζει περίπου 10

Μαθαίνουµε ακόµα ότι η εκτόξευση έγινε
m
µε y ταχύτητα 5,94 .
s
Φθίνουσα ταλάντωση.
Κατεβάζουµε σχετικό βίντεο ή γυρίζουµε ένα δικό µας.

Λάδι προκαλεί απόσβεση της
ταλάντωσης.
∆εξιά η απεικόνιση των θέσεων.

Προσεγγίζουµε ένα τµήµα της µε ηµιτονική καµπύλη και
βλέπουµε ότι ω = 6, 29 rad .
s
Το πλάτος στο κοµµάτι αυτό είναι κάπου 3 cm.

Η µέτρηση του g στο φεγγάρι.
Κατέβασα το γνωστό βίντεο, στο οποίο ο Σκοτ αφήνει ένα σφυρί και ένα φτερό να πέσουν.
Αυτά φτάνουν ταυτόχρονα.

Ορίζω αυθαίρετα τα δύο
µέτρα.
Προσεγγίζω την γραφική
παράσταση µε παραβολή:

Βγαίνει µια επιτάχυνση βαρύτητας κάπου
m
1, 4 2 .
s
Αν πρόσεχα περισσότερο θα προσέγγιζα καλύτερα την πραγµατική τιµή.
Πάντως οι συνωµοσιολόγοι που θέλουν το φεγγάρι απάτητο από ανθρώπους ας δοκιµάσουν
µια τέτοια µέτρηση. Αν το φιλµάκι είχε γυριστεί στη Νεβάδα, το g δεν θα έβγαινε τόσο.
Ανάλογες µετρήσεις έγιναν µε τη σκόνη που σήκωσαν τα βήµατα του Άρµστρογκ.
Τζίφος και εκεί. Μικρό βγήκε το g.
Φυσικά οι συνωµοσιολόγοι δεν θα επείθοντο ούτε µε χρήση του Tracker.
Θα µας έλεγαν ότι ο Douglas Brown είναι βαλτός από ξένα κέντρα.

