
Galileos faldlove,  v=at og s=kt2

Introduktion Beskrivelse af aktiviteten Didaktiske overvejelser

Mål med aktiviteten

Fremtidige perspektiver

Den centrale del af koden

Eksperimentet med Karisekanonen(øverste venstre fig. 

nedenfor) er en første introduktion til Galileo’s faldlove og det 

skrå kast i fysik B niveau på STX. Simuleringen(højre og under 

fig. nedenfor) virker ved, at et objekt flyttes med en separat 

vandret og lodret hastighed. Kun den lodrette hastighed 

ændres af tyngdeaccelerationen, der ses bort fra 

luftmodstand. 

• At tydeliggøre det lineære mønster i de lodrette 

hastigheder fra eksperimentet ved simulering. 

• At forstå uafhængigheden af lodret og vandret hastighed i 

modelleringen af fald.

• At anvende, modificere og trinvist udvikle ved hjælp af 

”programmeringsværktøjerne Scratch og Netlogo til 

simulering af eksperimentel eftervisning af Galileo’s 

faldlove med programmet Tracker”.

• At eleverne lærer at bruge programmet Tracker til 

dataopsamling fra -og analyse af videooptagelse af 

eksperiment med Karisekanon.

• At udledningerne forbindes med modelleringen, i både 

simuleringen og i den mere empiriske del.  

Eleverne skal i par:

• Observere de to kugler falde ned fra Karise kanonen i 

demonstrationsforsøget og tage stilling til om de lander 

samtidigt. 

• Ændre i scratch koden så katten falder som kuglerne. 

• Benytte simuleringen i Netlogo til at se om lodret fald og 

vandret kast lander samtidigt, og se indstilling af tidsskridt 

til billedhastighed.

• Læse Netlogo koden og se på ligheder og forskelle i 

forhold til Scratchkoden, beregne lodret hastighed med 

faldloven.

• Udvikle ideer til simuleringer.

• Tilføje grafisk monitorering af lodret hastighed til Netlogo, 

og bestemme forventning til eksperiment.

• Lave en videoanalyse af eksperimentet med 

Karisekanonen med Tracker, ud fra forventninger udviklet 

med simuleringen.

• Ændringen af Scratch koden med fokus på 

tyngdeaccelerationen, skaber koblingen mellem model 

og eksperiment og letter på indgangstærskelen til at forstå 

selve Netlogo koden.

• Sammenlignes med tidligere fysikholds arbejde med 

videoanalyse i Tracker, som ikke har brugt simuleringer, 

hjælper simuleringerne dette hold til bedre at kunne forstå 

måleresultaterne i Tracker.  Især er det en fordel at, 

Netlogo simuleringen (se øverste fig. nedenfor) præcisere 

forventningerne til målingerne af lodret fald(se fig. nederst) 

– med fokus på en dimension først og fremmest.

• Elevernes ideer til brug af simulering i feks. computerspil 

burde måske have været brugt til mere sjov.

Derefter arbejdes med lodrette afstand s proportionalitet k 

med kvadratet på tiden t2.
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