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Työssä tutkitaan heittoliikettä videomittauksella.

Välineet
95105 Coach 6 -mittausohjelma
89299 web-kamera tai videota kuvaava kamera 
 (AVI, MOV tai MPG) 
27090 Heittoliikkeen tutkimuslaite
35019 Mitta 1 m

Heittoliikkeellä tarkoitetaan alkunopeudella lähetetyn kappaleen 
liikettä painovoiman alaisena. Heittoliikkeessä oleva kappale on 
vuorovaikutuksessa Maan sekä ilman kanssa. Maan ja kappa-
leen välinen gravitaatiovuorovaikutus välittyy painovoimana, joka 
aiheuttaa kappaleelle kiihtyvyyden kohti Maata

Galileo Galilei totesi mittaustensa perusteella, että kaikki kappa-
leet putoavat samalla putoamiskiihtyvyydellä. Putoamiskiihtyvyys 
on paikasta riippuen

Yleisesti käytetty arvo on

Pienillä nopeuksilla ilmanvastuksen merkitys on pieni, ja siksi se 
jätetään usein tarkastelematta, jolloin lentorata on muodoltaan 
paraabeli. Ilmanvastukseen vaikuttavat kappaleen koko, muoto 
ja nopeus.

Valitaan heittoliikkeen alkupisteessä x 0 = y0 = 0 ja t = 0. Tode-
taan ilmanvastus pieneksi, jolloin ax = 0 ja positiivinen suunta 
ylös, jolloin ay = -g. Kappaleen x- ja y-suuntaiset paikat noudat-
tavat yhtälöitä

Pallo laukaistaan lentoradalle, ja liike videokuvataan kameralla tai 
kaapataan suoraan ohjelmaan web-kameralla. Videota analy-
soidaan määrittämällä pallon paikka kuva kuvalta, ja tuloksesta 
määritetään pallon paikkaa, nopeuksia ja kiihtyvyyksiä.

Kuva 1. Työssä tutkitaan heittoliikettä.

Kuva 2 Heittoliikkeen teoreettinen tarkastelu.
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Mekaniikka

Asettelut Mittausesimerkki

Kokeen suoritus

Kiinnitä Heittoliikkeen tutkimuslaite tukevasti pöydän reunaan ja 
aseta tunnettu mitta pallon liikkeen tasalle mittakaavan määrittä-
miseksi, kuva 1. Tee kuvaus hyvässä valossa ja sellaisen taustan 
edessä, josta pallo erottuu selvästi.

Säädä kamera jalustallaan etäisyydelle, josta pallon koko liike 
näkyy kuvassa.  Aseta kamera mahdollisimman keskelle pallon 
oletettua lentorataa. Kuvauksen aikana kameran tulee pysyä 
paikallaan.

 a) 

 b) 

 c) 

 e) 

Kuva 3 Työn tyypin valinta.

Kuva 6 Videon analysointi.

Kuva 7 Selaa toiminnolla lakipiste, lentoaika ja -matka.

Kuva 8 Kulmakertoimella vx0 = 2,47 m/s ja Funktionsovituk-
sella vx0 = 2,43 m/s.

Kuva 9 Kulmakertoimella vy 0 = 4,39 m/s sekä funktionsovi-
tuksella vy0 = 4,41 m/s ja g = 2 · ( -5,04 m/s 2 ) = 10,08 m/s 2 .

Kuva 10 Lähtökulmien vertailu 60° ja 45°.

Kuva 4 Otoskuvien valinta.

Kuva 5 Kuvaajan tyyliksi vain merkki.

 a) Avaa kuvaamasi video tai kaappaa video Coach-video-
  mittaukseen. Skaalaa video oikeaan mittakaavaan ja aseta 
  koordinaatisto. Kalibroi aika vastaamaan videon kuvaus-
  taajuutta ja aseta t = 0 ensimmäiselle kuvalle. Valitse vain 
  heittoliikettä esittävät videon kuvat.

  Avaa kuvaajat x- ja y-suuntaisille liikkeille sekä skaalaa ja 
  mukauta niiden tyylit.

  Analysoi pallon liike kuva kuvalta hiirellä tai käytä pisteen 
  seurantaa.
 b) Tutki mittaustulosta Selaa-toiminnolla.
 c) Tutki x-suuntaista kuvaajaa kulmakerroin-toiminnolla sekä 
  sovittamalla kuvaajaan funktio f(x) = ax + b. 
 d) Tutki y-suuntaisen kuvaajan lähtönopeutta kulmakerroin-
  toiminnolla. Sovita kuvaajaan funktio f(x) = ax2+ bx + c.
 e) Mittaa heittoliike erilaisilla lähtökulmilla, esim. 30°, 45°, 60°, 
  75° ja 90°. Avaa toinen mittaustulos taustakuvaajana ja 
  vertaile Selaa-toiminnolla.
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Mekaniikka

Tulkinta ja tehtävät Tehtäviä

Tehtävien mittausesimerkin 
mukaiset vastaukset

 a) Analysoinnin helpottamiseksi voi videon suurentaa koko 
  näytön kokoiseksi ja säätää videon kontrastia, jotta kohde 
  erottuisi paremmin.
 
 b) Pallo saavuttaa lakikorkeutensa heittoliikkeen puolivälissä, 
  joten määrittämällä ensin lentoaika voidaan lakikorkeus 
  määrittää lentoajan puolivälin kohdalta.
 
 c) X-suuntaista liikettä kuvaavan suoran kulmakertoimen 
  määrityksen yhteydessä voidaan tarkastella kuvaajan suo-
  ruutta ja tehdä johtopäätöksiä ilmanvastuksen vaikutukses-
  ta. Funktionsovituksen suoran kertoimista saadaan 
  x-suuntainen nopeus. 

 d) Y-suuntaisen liikkeen lähtönopeus saadaan kääntämällä 
  suora kuvaajan alkuosan tangentiksi, jolloin ohjelma laskee 
  tangentille kulmakertoimen. Vertaamalla paraabelin yhtälön 
  kertoimia liikkeen yhtälöön y = y0 + v0 t – ½ g t 2 saadaan 
  y-suuntaisen liikkeen alkunopeus vy 0 = b ja kiihtyvyys 
  g = 2a.
 
 d) Lähtökulman muuttaminen muuttaa alkunopeuden jakautu-
  mista x- ja y-suuntaisiin komponentteihin.

 1. Määritä pallon lentoaika, lentomatka sekä lakikorkeus.

 2. Määritä x-suuntainen nopeus ja kiihtyvyys.

 3. Voidaanko mittauksessa havaita ilmanvastuksen vaikutus?

 4. Määritä y-suuntainen lähtönopeus sekä putoamiskiihty-
  vyys.

 5. Poikkeaako putoamiskiihtyvyys yleisesti käytetystä arvos-
  ta? Pohdi syitä mahdolliselle poikkeamalle?

 6. Kuinka suuri on pallon lähtönopeus?

 7. Pohdi mittauksen tarkkuutta.

 8. Miten pallon lähtökulma vaikuttaa lakikorkeuteen, lento-
  matkaan ja lentoaikaan?

 1. Lentoaika on tässä 0,88 s, lentomatka 2,16 m ja lakikor-
  keus 0,97 m.
 
 2. Koska x-suuntainen kuvaaja on suora, on liike tasaista ja 
  lentonopeus vx = vx0. Kulmakerroin-toiminnolla 
  vx = 2,47 m/s ja funktionsovituksella vx = 2,43 m/s.
 
 3. Koska x-suuntainen kuvaaja kaartuu hieman alaspäin, 
  vaikuttaisi siltä, että ilmanvastus hidastaa pallon lentoa.
 
 4. Y-suunnassa saadaan kulmakerroin-toiminnolla 
  vy 0 = 4,39 m/s ja funktionsovituksella vy 0 = 4,41 m/s. 
  Putoamiskiihtyvyydeksi saadaan 10,1 m/s2.
 
 5. Putoamiskiihtyvyyden arvo on hieman suurempi kuin 
  yleisesti käytetty 9,81 m/s2. Virheitä on voinut tapahtua, 
  videon analyysin klikkauksissa, mittakaavan määrittämi-
  sessä tai kuvauksen perspektiivissä.

 6.

 7. Virhettä mittaustuloksiin tulee ilmanvastuksen huomioimat-
  ta jättämisestä sekä mahdollisista epätarkoista klikkauksis-
  ta videota analysoidessa.

 8. Kulman kasvaessa y-suuntainen lähtönopeuden kom-
  ponentti kasvaa ja samalla lentoaika pitenee. X-suuntaisen 
  lentonopeus sen sijaan pienenee. Suurin lentomatka saa-
  daan kulmalla 45°.
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nopeuskomponentti lähtönopeus

vx0 = 2,47 m/s v0 = 4,94 m/s

vx0 = 2,43 m/s v0 = 4,86 m/s

vy0 = 4,39 m/s v0 = 5,07 m/s

vy0 = 4,41 m/s v0 = 5,09 m/s

keskiarvo v0 = 4,99 m/s

v0 = ja v0 = . Esimerkissä α = 60°, joten
vx0 vy 0

cosα sinα

Taulukko 1 Alkunopeuden määritys.


