
Vejlednig til at bruge programmet tracker:

Først downloader du programmet herfra:

https://physlets.org/tracker/

Efter at have installeret det og startet det op får du det her billede:

Så vælger du 'video' og så 'importer' og navigere til det sted hvor videofilen er placeret.

Når den er importeret skal det se sådan her ud:

Så skulle det gerne se sådan her ud:



Filmen du har hentet fra lectio er optaget med 600 billeder per sekund og det skal du informere 
programmet om.

Vælg 'klipindstillinger' ved at klikke på ikonet der forestiller en film strimmel, næstøverste 
'fanebjælke' nummer fire fra venstre efter ikonerne af mapperne ,se billedet ovenfor.

Så skulle du få det her som du udfylder som vist her:

Derefter skal du indstille målebåndet, så programmet ved hvad en meter er i billedsekvensen.  Klik på ikonet til højre for det du lige 
brugte til klipindstillinger.  Placer det med hver sin ende på meterstokken nederst i billedet ved at hive i det med musen som vist her:



 og skriv 1 på indstillingen som på billedet ovenfor har 100, ved at klikke på de 100 og så skrive 1 i stedet.

Du er nu klar til at lave markeringen af objektet/kuglerne der falder.  Først fortæller du programmet at du nu vil markere en 
punktmasse. I 'Markeringer' under 'nyt' vælger du 'punktmasse'.
Det skulle nu se sådan her ud:



Vælg så under
'Markeringer' så 'masse A' så 'fodspor' og så 'position plet'.
Du er nu klar til at aktivere den automatiske markeringsfunktion i programmet.

Vælg nu 'Markeringer' så 'masse A' så 'Marker som standard'.

Flytter du nu musen ned i billedet vil der nu optræde en firkantet ”curser” i stedet for den mus der plejer at være.

Inden du klikker på bolden for at markere den er det nok bedst at zoome lidt ind for præcision.  Det gør du ved at højreklikke på 
billedet og vælge zoom ind.

Nu skal du bare klikke på bolden.  Når du har gjort det vil filmen skifte 7 billeder frem og du skal så klikke på bolden igen og så 
fremdeles.

Gør du det med den kugle der flader lodret ned vil du nok nå til cirka billede 518 og så er bolden ved at være nede.

Trykker du derfter på 'spol tilbage' knappen nederst til venstre i billedet vil du se det her:



Nu skal du lave regresseion på hastighedsmålingerne. Først skiftes y aksen i ovenstående graf til højre ud med Vy, ved at højreklike 
på x. Så ser det sådan her ud:

Under 'Vindue' vælger du 'Dataværktøj (Analyser)' så ser det sådan her ud:



Her klikker du på 'kurvetilpasninger' og får det her:

Nu har du registreret tyngdeaccellerationen. Tillykke :)

Husk at gem dit arbejde og, ikke mindst aflever det.


