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Interaktiivinen video fysiikan opetuksessa

1. Johdanto

Taustaa

Olen toiminut Helsingin yhteislyseon lukion fysiikan opettajana noin 17 vuotta. 90-lu-

vun puolivälin aikoihin ryhdyin kehittämään Hyllin tietoverkkoa ja samalla osallistuin
yhdessä historian lehtori Jarmo Matikaisen kanssa useisiin kansainvälisiin opetusalan

Internet -hankkeisiin, joista Siirtolaisuus Comenius-projekti on kuuluisin [1, 11].
Verkkohankkeiden yhteydessä kehitimme työtapaa, jossa oppilaat tekevät tutkimuksia

joko ryhmässä tai yksinään ja julkaisevat tuotoksensa www-sivuina. Hyllissä työtapaa

käytetään vieläkin muun muassa biologian, maantieteen ja tietotekniikan opetuksen
yhteydessä.

Hankkeiden myötä luokkaani hankittiin tietokone, nopea verkkoyhteys ja dataprojek-
tori.. Aikaisemmin käytin laitteistoa lähinnä www-sivujen, omien ”kalvojeni” (www-

sivuja, PowerPoint), simulointiohjelmien (Interactive Physics, Gravitation Ltd.) ja

työväline- ja apuohjelmien (Excel, Graphing Calculator) esittämiseen.

Syksyllä 2000 koulumme kuvataiteen opettajat hankkivat digitaalivideokameran.

Koulumme uusissa iMaceissä ja muutamassa Macintosh G4-koneessa oli mukana
iMovie ohjelmisto, jonka avulla videon leikkaaminen ja muokkaaminen onnistuu erit-

täin helposti ja nopeasti. Niinpä innostuin tämän apuvälineen käytön tutkiskeluun lä-

hinnä omassa fysiikan opetuksessani. Samoihin aikoihin myös koulumme biologian
opettaja Isto Lahtinen kiinnostui asiasta. Hän käyttää videokameraa monissa maan-

tieteen ja biologian hankkeissa kuten esimerkiksi Itämeriprojekti [12] ja Metsäprojekti
[13]. Myös monet muut opettajat koulussamme ovat alkaneet käyttää digitaalivideota

opetuksen apuna. Yhteistyö eri oppiaineiden opettajien kanssa on hedelmällistä tämän

kaltaisessa hankkeessa, sillä usein törmää ongelmiin, joiden ratkaisu onnistuu yhteis-
työnä eri aineiden opettajien kanssa helpommin.

Videokuvaamista ja videoanalyysiä on käytetty fysiikan opetuksessa siitä lähtien, kun

videot ja videokamerat ilmestyivät kouluihin 80-luvun lopussa. Menetelmän käyttöä
on haitannut videon muokkaamisen hitaus. Tietokoneen avulla tehtävä videomuok-
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kaus on ollut erittäin kallista. Ennen nykyteknologiaa perinteisellä VHS-kameralla

tuotettu kuvamateriaali siirrettiin tietokoneelle AV/DV korttien avulla. Elokuvan
muokkausohjelmat olivat melko kalliita ja ne vaativat ympärilleen kalliin tietokone-

laitteiston. Digitaalikameran ja FireWire-teknologian myötä käyttö on lisääntynyt,
laitteet ovat tulleet tehokkaiksi ja ohjelmat tulleet halvemmiksi. Myös videon levittä-

minen on helpottunut CD-teknologian ja Internetin myötä. Kuvan pakkausteknologia

mahdollistaa hyvälaatuisen kuvan siirtämisen melko nopeasti koneelta toiselle tieto-
verkkojen välityksellä. Viime vuosina DVD teknologia on levinnyt laajasti kotitalouk-

siin.

Tässä tutkielmassa esitän työtavan, jossa digitaalivideota käytetään fysiikan hahmo-

tuksen apuna. Esitän menetelmät miten tuotan kuvamateriaalia ja käytän sitä oppi-

tunneilla sekä julkaisen tuotokset Internetissä ja DVD:nä. Pyrin myös selvittämään
työtavan etuja ja haittoja lukiofysiikan opetuksen apuvälineenä.
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2. Kirjallisuudesta

Artikkeleita

Kansas State Universityssä työskentelevää Dean Zollmania työryhmineen voidaan pi-

tää interaktiivisen videon ja fysiikan opetuksen yhdistämisen pioneereina. Zollmanin
ja Fullerin [2] mukaan käsitteellä interaktiivinen digitaalinen video tarkoitetaan niitä

teknisiä välineitä, jotka mahdollistavat digitaalisessa muodossa olevan videokuvan

katselun ja analysoinnin. Interaktiivisen videon keskeisinä tunnusmerkkeinä he pitä-
vät seuraavia:

• Random access: mahdollisuus hyppiä elokuvassa paikasta toiseen helposti,
tämä on käytännössä mahdotonta perinteisellä analogisella VHS laitteistolla.

• Still frame: mahdollisuus pysäyttää kuva haluttuun paikkaan, digitaalikuvassa

pysäytyskuvat ovat hyvälaatuisia verrattuna perinteiseen VHS kuvaan.

• Step frame: mahdollisuus siirtyä kuva kerrallaan eteen- tai taaksepäin.

• Slow play: mahdollisuus katsoa elokuvaa hidastettuna.

Michael K. Stenzler ja Richard R. Eckert [3] määrittelevät käsitteen interaktiivinen vi-

deo seuraavasti. We propose the following formal definition of interactive video: A

video application is interactive if the user affects the flow of the video and that

influence, in turn, affects the user's future choices. This means that the application

does not simply feed the user clips of video while the user sits idly by and watches

what is presented. While the video is being presented, the user must be provided an

opportunity to give the program that controls the video input that will determine what

will be shown next. Furthermore, the choice of video shown, based on the user's input,

must affect what future choices the user will have.

Periaatteessa moderni VHS nauhuri täyttäisi nämä kriteerit melko hyvin ja VHS:n

avulla onkin mahdollista tutkia liikeilmiöitä, mutta kuvan laatu muuttuu usein kelvot-
tomaksi, kun kuvaa katsotaan hidastettuna tai pysäytyskuvina. Tietokoneen avulla

muokattava digitaalivideo antaa kuitenkin paremman mahdollisuuden interaktiivisuu-
den hyödyntämiseen. Kun muokattu video tallennetaan sopivassa muodossa (MPG,

QuickTime, DVD) ja julkaistaan Internetissä, CD:llä tai DVD-levyllä, niin katsojalla
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on käytössä helppokäyttöinen elokuva, jonka avulla voi tutkia erilaisia luonnonilmiöi-

tä.

Zollman on työryhmineen kehittänyt interaktiivisen videon käyttöä opetuksessa ja tut-

kinut sen vaikutuksia oppimiseen. 90-luvun puolivälissä he tutkivat 87 opiskelijan (74
naista ja 10 miestä) avulla interaktiivisen videon ja videoanalyysin opetuskäytön

hyötyjä [4]. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden aikaisempi tietokonekäyttö vaikutti

opiskelijoiden haluun käyttää uutta teknologiaa. Suurin osa interaktiivista videota
käyttäneistä opiskelijoista koki mielestään menetelmän hyväksi oppimiselle. Vertailu-

ryhmän ja interaktiivista videota käyttäneiden opiskelijoiden oppiminen ei poikennut
merkittävästi. He havaitsivat myös, että ohjelmien käyttäjäystävällisyys on merkittävä

tekijä, jotta opiskelijat saadaan käyttämään heille vierasta teknologiaa.

Myös R.J. Beichner [5] on tutkinut interaktiivisen videon ja multimedian käyttöä
luonnontieteiden opetuksessa. Kaksivuotisessa hankkeessa yhdeksän oppilasta tuotti

multimediaa koulun lähellä sijaitsevan eläintarhan kanssa käyttäen uusinta teknolo-

giaa. Tuotokset julkaistiin eläintarhan tietokoneilla. Beihnerin mukaan multimedian
tuottaminen tai eläintarhan läheisyys ei välttämättä tuottanut parempaa oppimista,

mutta oppilaat kokivat työnsä tärkeäksi muille ihmisille. Multimedian tuotto sai oppi-
laat löytämään uusia ryhmätyötapoja ja uusia työmenetelmiä. Toisessa laajassa

Beichnerin [6] tutkimuksessa selvitettiin liikeanalyysin käytön vaikutusta kinematii-

kan kuvaajien tulkintaan. Tutkimuksessa käytettiin 368 opiskelijan ryhmää. Tutki-
muksen merkittävin tulos oli, että videoanalyysiä käyttäneet opiskelijat oppivat tulkit-

semaan kuvaajia paremmin. Pelkkä opettajan esittämä videoanalyysi ei tuottanut pa-
rempia oppimistuloksia.

Kotimaasta

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen sivuilla on Ari Hämäläisen kirjoittama artikke-

li videon käytöstä mittausvälineenä [14]. Laitteisto on Intel/Windows ja analyysioh-
jelmistona World in motion. Kamera on perinteinen VHS, joten ohjeissa mainitaan

myös kuvan kaappauskortin toiminnasta. Hän mainitsee muun muassa: ”Jos tietoko-

nepohjaista mittausjärjestelmää ei ole käytettävissä, video tarjoaa mittausmenetelmän

esimerkiksi ilmatyynyradalla tehtäviin kvantitatiivisiin kokeisiin, sekä pyörimis-, vä-

rähdys- ja aaltoliikkeiden tutkimiseen. Videon avulla voidaan tutkia myös liikkeitä joi-
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den analysointi muilla menetelmillä ei ole mahdollista, kuten urheilusuorituksia. Vi-

deoanalyysi on aina sangen hidas ja käsityötä vaativa prosessi. Tästä syystä video-

analyysiä kannattaa käyttää vain silloin kun nopeammat menetelmät, kuten tietokone-

mittaus, eivät ole mahdollista.”

Teemu Masalin kertoo Ote-lehden artikkelissaan digitaalivideon teon nykytilasta. [7]

Artikkelissa mainitaan nykytilan muutoksen syynä digitaalivideokameroiden hinnan

aleneminen ja Applen FireWire -tekniikka sekä iMovie ohjelmisto. Hänen mukaansa:
”Video täydentää hyvin perinteistä opetusta ja oman elokuvan tekeminen ei koskaan

ole ollut yhtä helppoa ja edullista kuin nyt. Alkuun pääsee kohtuuhintaisella digitaali-

kameralla iMac DV-tietokoneella, muuta ei tarvita. Tekniikka ei siis ole enää este vi-

deon hyödyntämiselle opetuksessa. Mahdollisuudet ovat suuret ja toteutus on enää

opettajasta ja oppilaasta kiinni”.

Ilpo Uotinen selvitti muun muassa digitaalivideon ja liikeanalyysiohjelman avulla

käyräviivaisen etenemisliikkeen mallintamista digitaalivideon avulla [8]. Laitteistona

hänellä oli Intel/Windows 98 tietokone, FinePix4700 digitaalivideokamera, joka kyt-
kettiin koneeseen USB-liitännällä. Kuva käännettiin QuickTime Prolla Avi-muotoon

videoanalyysiohjelmaa World in Motionia varten. Hän mainitsee: ”Laitteisto osoit-

tautui riittävän tarkaksi ja monipuoliseksi opetustani varten. Tulosten käsittely sujui

nopeasti. Lisäksi voin käyttää taulukkolaskentaohjelmaa. Huonoja puolia olivat lait-

teistokokonaisuuden kokoaminen ATK:ta vähän harrastaneelle”.

Suomessa interaktiivisen videon avulla tehtävää liikkeen analysointia on kehitetty

Opetusministeriön tuella Kilpa ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa [15].

Internetsivustoja

Internetistä löytyy runsaasti erilaisia sivustoja, jossa fysiikan ilmiöitä esitellään liikku-

van kuvan avulla. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Maarten Rutgersin Physics inside a Microwave Oven [16] sivustolla esitellään mitä
tapahtuu, kun erilaisia esineitä kuten esimerkiksi sähkölamppu, CD-levy tai viiniry-

päle, laitetaan mikroaaltouuniin.
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University of Massachusettsin fysiikan opetuksen tutkimusryhmällä on sivusto [17],

jossa esitellään jousien ponnauttelua.

University of Californian fysiikan demonstraatiohuoneen sivustolla on joitakin elo-

kuvia kokeista [18].

Yhdysvaltain armeijan Department of Defense Major Shared Resource Centerin si-

vustoilla on pitkiä elokuvia, jotka liittyvät sodankäyntiin liittyvään laitteistoon [19].

Ztek on kaupallinen yritys, joka julkaisee CD ja DVD levyjä fysiikan opetuksen avuk-
si. Yrityksen sivuilta löytyy myös mielenkiintoisia esimerkkielokuvanpätkiä. [20]

Massachusetts Institute of Technologyssa käytetään videojulkaisua korkeakoulun
markkinoimiseen Internetin kautta. MIT:n sivuilta löytyy muun muassa professori

Walter Levinin lyhyitä opetusrupeamia eri aiheista. Videopätkissä professori Levin

opettaa erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä omaan värikkääseen tyyliinsä [21].
MIT:n OpenCourseWare -hanke tähtää kaiken MIT:n opetuksen siirtämiseen Inter-

netiin. OCW:n myötä saamme runsaasti erilaista materiaalia mukaan lukien liikkuvaa

kuvaa eri kursseilta. Tätä kirjoitettaessa OCW:n sivuilta löytyvät muun muassa pro-
fessori Strangin videoidut luennot lineaarialgebrasta [22]. On mielenkiintoista seurata,

miten hanke edistyy ja miten se tulee vaikuttamaan muiden yliopistojen toimintaan.

California State Polytechnic Universityn professori A. John Mallinckrodt on tuottanut

Interactive Physics (IP) mekaniikan simulointiohjelmalla opettavaisia QuickTime-vi-

deoita lähinnä mekaniikan opetuksen avuksi [23]. Myös Western Washington
Universityn tri. Richard Vawter on tuottanut Matter of Motion, Physicsnet -sivut, jois-

sa on runsaasti IP:llä tuotettuja QuickTime-elokuvia [24].

Doane Collagessa ovat opiskelijat tuottaneet laajan videokuva-arkiston, jossa on

QuickTime-elokuvia erilaisista mittauksista. Sivuilta löytyy noin 50 videota, joissa on

mukana myös hyvä dokumentointi [25].

Ohio Universityn Manash Mukherjee:llä on muutamia opettavaisia QuickTime-ani-

maatioita optiikasta ja aaltoliikkeestä [26].

Deutches Museumin Videosivuille on koottu videoita, joita voi hyödyntää fysiikan

opetuksen apuna [27].
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Aquatic Recearch Interactive Inc. opettaa fysiikan ilmiöitä videoiden avulla veden-

alaisilla luennoilla. Sivuilta löytyy videopätkiä eri aiheista. Aiheina on esimerkiksi fy-
siikkaa veden alla, saasteet vedessä, ja eläminen painottomuudessa [28].

Mielestäni paras alan sivusto on Wake Forest Universityn Physics Demo Videos [29].
Siellä on videoita erilaisista fysiikan ilmiöistä useilta fysiikan eri osa-alueilta.
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3. Hahmottava lähestymistapa

Kurki-Suonioiden Fysiikan merkitykset ja rakenteet kirjassa esitetään fysiikan op-

pimista hahmottavan lähestymistavan avulla. ”Hahmottava lähestymistapa korostaa

empirian primaarisuutta käsitteenmuodostuksen perustana” [9]. Opettaja ohjaa oppi-

lasta hahmottamisen tiellä empiirisin kokein, joiden avulla päästään lopulta suureisiin,
lakeihin ja teorioihin. Toisaalta hahmottavan lähestymistavan yhdistävän dualismin

näkemys korostaa empirian ja teorian tärkeyttä oppimisessa. Käytän seuraavassa Kur-

ki-Suonioiden esittämän kuvan luokittelua fysiikan käsitteiden hierarkkisista tasoista
selventämään, miten digitaalivideoa voidaan käyttää fysiikan opetuksen apuna.
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Kurki-Suoniot painottavat kirjassaan sivulla 146: ”Oikeastaan ymmärtäminen on hah-

mottamista ja hahmottaminen ymmärtämistä. Hahmo on merkitys ennen käsitettä.”
Kun opetan fysiikan käsitteitä, olen monesti törmännyt siihen ongelmaan, että oppi-

lailla ovat käsitteet hahmottuneet aivan toisella tavalla kuin miten minä ja oppikirjat
asiat hahmottavat. Tyypillisiä tilanteita tulee vastaan erityisesti sähköopissa (virta ja

jännite), aalto-opissa, lämpöpissa ja mekaniikassa (hitaus, massa, nopeus ja kiihty-

vyys jne.). Miten muokata niitä hahmoja oppilaan mielessä haluamaani suuntaan?
Tässä päädytään oppilaan kielen ja ajattelun tasolle, jotka ovat kaiken oppimisen ta-

kana. Liikkuva ja still-kuva saattavat olla yksi pieni apu joidenkin käsitteiden hahmot-
tamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Perushahmotus

Kun esitän demonstraatioita tai oppilaat tekevät omia kokeitaan, käy usein niin, että se

ajatus, jonka haluaisin oppilaiden näkevän tai kokevan, ei olekaan se, mitä oppilaat
havaitsevat. Kun esimerkiksi näytän sumukammiossa alfahiukkasen luomaa kuplava-

naa, niin oppilaat eivät usein edes näe koko ilmiötä, vaikka itse näen ilmiön selvästi.

Oppilasspektroskooppiin katsottaessa nähdään monia eri asioita, mutta ei välttämättä
havaita itse spektriä. Kun katsotaan tasaista liikettä ja yritän selittää, että paikka muut-

tuu tasaisesti, mutta nopeus on vakio, niin oppilaat tulkitsevat asian siten, että nopeus
muuttuu, koska taululle tai vihkoon piirretty kuvaaja ei ole vaakasuora.

Tämän tyyppisten opetuksellisten ongelmien apuna videon käyttö näyttää olevan hyö-

dyllinen. Koska videoa voidaan kelata edes takaisin, voidaan ilmiöön ja sen käsittei-
den määrityksiin palata paljon helpommin kuin ilman videota. Videon käyttö opetus-

keskustelun apuna tekee ilmiön tai käsitteen havainnoinnin konkreettiseksi. Ilmiöiden
ja suureiden perushahmotus lienee tärkein opetussovellus, jossa videon käytöstä on

apua. Menetelmän käyttö saattaa myös lisätä joidenkin oppilaiden opiskelumotivaa-

tiota.

Koska videot julkaistaan koulun palvelimella, oppilaat voivat halutessaan itse tarkis-

taa mitä ilmiössä tapahtui, ja opettaja voi palata aiheeseen nopeasti, kun siihen tulee
tarvetta.
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Suureen kvantitatiivinen hahmottaminen

Suureiden kvantitatiivisen määrityksen apuna videokuva toimii erinomaisesti muiden

mittausmenetelmien rinnalla tai jopa niiden korvaajana. Joissain tapauksissa mittaus
muilla laitteilla on aika hankalaa; esimerkiksi seisovan aaltoliikkeen perus- ja ylätaa-

juuksien jaksonaikojen määrittäminen jousessa on hankalahkoa perinteisillä menetel-
millä [30]. Esimerkiksi tasaista liikettä tutkittaessa (vierivä kuula) nähdään, että

peräkkäisten kehysten välillä kuula liikkuu yhtä pitkät matkat. Kiihtyvässä liikkeessä

(kuula kaltevalla tasolla) oleva kappale liikkuu pidemmän matkan peräkkäisten
kehysten aikana.

Lain kvalitatiivinen hahmottaminen ja kvantitatiivinen määrittäminen

Hitauden ja liikemäärän säilymislain tutkimisen yhteydessä video toimi erinomaisena

apuna. Tässä tapauksessa voitiin käyttää toisiinsa törmääviä oppilaita luokkatilassa ja
katsoa heti, mitä tilanteessa tapahtui kehys kehykseltä [31].

Kuva 1 Leike ”Liikemääräelokuva” -videolta

Liikemäärän säilymislaki toimii myös kaksiulotteisessa avaruudessa. Tätä ei koulussa

yleensä tutkita kokeellisesti, mutta videon avulla tämäkin käy mahdolliseksi esimer-
kiksi kuvaamalla ilmatyynypöytää tai jäätä ja törmääviä jääkiekkoja. Kolmiulotteisten

törmäysten tutkiminen jääköön yliopistotasolle, sillä siellä on paremmat mittaajat.

Lakiennusteet

Perinteisessä opetuksessa pyritään usein demonstraatioiden avulla todentamaan lakien
ja teorioiden antamien ennusteiden paikkansapitävyyttä. Monessa tapauksessa videon

avulla saadaan helposti mittaustietoa ilmiöstä. Olisi mielenkiintoista kuvata biljardi-
pöydän törmäysilmiöitä ja vertailla todellisesta tilanteesta saatavia tuloksia sellaisiin
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malleihin, joissa biljardipallot ovat pyöreitä kitkattomia kiekkoja kitkattomalla

alustalla. Newtonin ämpäri on [32] yksi kuvauskohde, jonka tutkiminen on hankalaa
ilman kameraa.

Lakiennusteiden ja mallien testaaminen sopii hyvin oppilasprojekteihin, joissa oppi-
laat itse tutkivat ja kuvaavat ilmiötä ja selvittävät oppimiensa teorioiden soveltuvuutta

ilmiön mallintamiseen.
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4. Työtapa

Yleisesittely

Esitän seuraavassa muutamia esimerkkejä, miten olen käyttänyt interaktiivista videota

omassa lukiofysiikan opetuksessani.

Kinematiikkaa

Lukion ensimmäisellä fysiikan syventävällä kurssilla aiheena oli liikkeen kuvaaminen

tx-koordinaatistossa. Sijoitin kameran luokan taakse. Merkitsin taululle puolen metrin
välein merkit, kalibroidakseni paikan koordinaatit. Kävelin taulun edessä edes takai-

sin kameran käydessä. Siirsin nauhoituksen suoraan tietokoneelle ja katsoimme vi-

deon leikkaamattomana. Otimme talteen nauhoitukselta nenäni paikan vaakasuunnas-
sa käyttäen taululle piirrettyjä merkkejä kymmenen kehyksen välein. Oppilaat piirsi-

vät liikkeen kuvaajan vihkoon. Kaikki tämä ehdittin tehdä helposti yhdellä 45 minuu-
tin oppitunnilla.

Kuva 2 Leike ”Mikon nenän paikka ajan funktiona” -videolta

Seuraavaksi tunniksi olin itse kotona määrittänyt liikkeen kuvaajan täsmällisemmin.

Katselimme kuvaajaa ja vertailemme sitä oppilaiden tuotoksiin. Pohdimme mahdolli-
sia poikkeamia ja selvittelimme milloin kuljin vasemmalle ja milloin oikealle. Tämä

opetuspaketti tuntui onnistuvan aika hyvin. Oppilaani tekivät työtänsä kiitettävästi ja
saimme aikaan mukavaa opetuskeskustelua pohdiskellessamme kuvaajien ja videoku-

van riippuvuutta toisistaan. Seuraavana päivänä tuotin liikkeen kuvaajasta myös si-

vun, jonka julkaisin koulun sivuilla. Myöhemmillä kursseilla mekaniikan opiskelun
yhteydessä palasimme tähän videoon usein [33].
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Putoamisliike

Jäin muutaman oppilaan kanssa koulun jälkeen tutkimaan putoamisliikettä. Kuvasim-
me erilaisten kappaleiden (metallikuula, kumipallo, rutistettu paperiarkki) heittoa pys-

tysuunnassa. Kuvauksen jälkeen siirsimme videot koneelle ja määritimme kappalei-

den paikat ajan funktiona. Mittaustulokset käsiteltiin Excelillä ja tehtiin paraabelisovi-
tus. Näin saimme mitattua teräspallolle putoamiskiihtyvyyden arvon. Seuraavalla

oppitunnilla tutustuimme mittauksiin ja elokuviin. Lopullisen sivuston mittauksesta
tein seuraavalla viikolla [34]. Käytän sivuja aika monessa kohtaa eri kursseilla kun,

kyse on putoamisliikkeestä.

Pulssit ja seisova aaltoliike

Kuvasin demonstraatiojousen avulla pulsseja, ja tutkimme jousessa seisovaa aaltolii-
kettä [30, 35]. Videolta oli helppoa määrittää jousen perustaajuus ja ensimmäiset ylä-

taajuudet. Myös pulssin heijastuminen, kun jousen pää oli kiinnitetty, näkyy hidaste-
tusta kuvasta kauniisti. Tavoitteenani on tulevaisuudessa saada pitkittäinen aaltoliike

kaapattua selkeästi videolle.

Spektrit

Laitoin oppilasspektrometrin kameran objektiivin eteen ja kuvasin loisteputkea ja Au-

rinkoa. Käsittelin elokuvasta kopioituja spektrikuvia Photoshopilla ja muokkasin elo-

kuvan iMoviella. Tätä elokuvaa on katseltu usein, kun kyse on spektreistä [36]. Olen
näyttänyt myös kameran avulla tietokoneen näyttöä spektroskoopin läpi. Eri värien

spektriviivat RGB näytöllä ovat hyvä esimerkki värien synnystä.

Liikemäärä

Ensimmäinen elokuva, jonka tuotin, liittyi törmäyksiin [31]. Kahden tuolin avulla tör-

mäytimme erikokoisia oppilaita ja tutkimme massan vaikutusta nopeuden muutoksiin.

Tästä muokkasin melko pitkän elokuvan, jossa pyrin saamaan tuntumaa ilmiöön.
Myöhemmin olen kuvannut impulssivaunujen törmäyksiä ja tehnyt niistä erilaisia

mittauksia hitauteen liittyen. Nämä elokuvat ovat mukava lisä hitauden ja liikemäärän
säilymisen opetuksen avuksi.

Hissi

Ennen oppitunnin alkua menin hissiin ja kuvasin punnusta digitaalivaaalla, kun ajelin
hissillä kerrosten välillä. Katsoimme oppitunnilla videota suoraan kamerasta ja poh-



25.9.2003                 Interaktiivinen video fysiikan opetuksessa          Mikko Rahikka

16

diskelimme, mihin suuntaan hissi kussakin tapauksessa liikkui ja mikä oli hissin kiih-

tyvyyden suunta. Vaikka kuvaus oli suoritettu käsivaralla ja kuva heilahteli kiihtyvyy-
den muuttuessa, sai videosta hyvän opetuskeskustelun. [37]

Energian säilymislaki

Fysiikan työkurssilla kolmen ekaluokkalaisen tytön ryhmä teki laajan mittauksen kos-
kien jousen ampumista ylöspäin. Oppilaat määrittivät ensin jousen jousivakion. Tä-

män jälkeen he laittoivat statiivin pään jousen sisälle, venyttivät jousta alaspäin ja am-
puivat jousen lentoon. Pienen käytön ohjauksen jälkeen ryhmä teki täysin itsenäisesti

tutkimuksen käyttäen kameraa luovasti mittauksen suorittamiseen.

Kuva 3 Jousen ampumismittaus

Oheisessa kuvaajassa on esitetty jousen nousukorkeus venymän neliön funktiona op-

pilasryhmän mittausten perusteella ja verrattu mittaustuloksia teoreettiseen suoraan.
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Kuva 4 Jousen nousukorkeus venymän neliön funktiona

Laitteet

Koulussamme on kaksi Sonyn digitaalivideokameraa. Käytän kuvauksissa yleensä
DCR-PC110E kameraa. Siinä on FireWire (i.LINK) -liitäntä, jolla digitaalivideota voi

siirtää kamerasta tietokoneelle ja tietokoneelta kameraan. Halvemmissa kameroissa
on vain DV out -liitäntä, joten muokattua videota ei voi siirtää takaisin nauhalle.

FireWire-liitäntä on nopea standardi, jonka avulla yhteensopivat laitteet, ulkoiset ko-

valevyt ja kamerat, voivat siirtää tietoa nopeasti laitteiden välillä. Kilpaileva standardi
on USB, jonka ensimmäinen versio on verraten hidas, joten se ei sovellu digitaalivi-

deon reaaliaikaiseen siirtämiseen laitteiden välillä. Tätä kirjoitettaessa (kevät 2003)
FireWire on yleisin toimiva ja halpa menetelmä siirtää digitaalivideota suoraan kame-

rasta tietokoneelle. Tulevaisuudessa uusi standardi USB2 tullee muodostamaan kilpai-

lijan FireWirelle.

Videon käsittelyssä käytän Applen G4 ja iMac –tietokoneita. Luokassani on 800

MHz:n PowerPC-mikroprosessorilla varustettu iMac, jossa on Superdrive-levysaema.
Sen avulla voin myös polttaa videot DVD -levykkeille. Tällä menetelmällä tuotettuja

DVD-levyjä voi katsella kotona DVD-soittimilla.
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Ohjelmat

Kun kuvattu videomateriaali on siirretty tietokoneelle, niin sitä voi katsella iMovie
–ohjelman avulla. Videoanalyysi, eli esimerkiksi liikkeen tutkiminen, onnistuu suo-
raan ohjelman avulla. Koska digitaalivideon kuva on tarkka, on kehyksistä helppoa

etsiä vaikkapa kappaleen paikka ajan funktiona.

iMovien avulla videon leikkaaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Ohjelmassa on kaik-

ki tarvittavat perustoiminnot; siirrokset, efektit, ääniraidan muokkaus ja lisääminen

sekä otsikot.

Valmis video voidaan tallentaa iMoviesta takaisin kameraan digitaalivideonauhalle tai

sen voi tallentaa QuickTime-elokuvaksi, jonka voi julkaista Internetissä. Lisäksi vi-

deon voi tallentaa iDVD:lle, jonka avulla elokuva saadaan DVD-levylle. IDVD:n
avulla saadaan siistin näköisiä käyttöliittymiä DVD-levyille.

Valmista videotiedostoa voi muokata QuickTime Pro -ohjelmalla. Sen avulla Inter-
netissä julkaistavaa tiedostoa voi muokata eri tiedostomuotoihin tai vaikkapa pilkkoa

DVD-tiedostoja osiin. Digitaalivideot voidaan julkaista monella eri ohjelmistolla.

Yleisimmät tiedostotyypit ovat Windows media file (.wmv), Real (.ram) ja Quick-
Time (.mov). Näitä tiedostoja voi yleensä lukea vain omilla ohjelmillaan. Lisäksi on-

gelmia tuottaa se, että tiedostojen pakkauksessa käytetään erilaisia pakkausmenetel-
miä (Sorensen, MPG3, MPG4 jne.), jotka eivät ole välttämättä yhteensopivia kaikkien

soittimien ja lukuohjelmien kääntäjien kanssa.

Videolta kaapattuja kuvia muokataan tarpeen mukaan Adobe PhotoShop-ohjelmalla.
Usein käytän myös GraphicConverteria. Kuvat voi liittää myös pysäytettyinä leik-

keinä iMovien videoon.

Www-sivujen tuotantoon käytän Adobe GoLive-ohjelmistoa. Koska PhotoShop ja

GoLive ovat Adoben ohjelmia, niiden yhteensopivuus www-julkaisun tekemisessä on

monissa tapauksissa työtä nopeuttava seikka.

Videoanalyysissä tarvittavaa matematiikkaa helpottaa Microsoftin Excel. Sen avulla

saa aikaan helposti tarvittavat laskut sekä kuvaajien piirrot. Apuna käytän myös
Graphic Calculatoria. Se on tällä hetkellä ainoa merkittävä apuväline, josta ei vielä
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ole tullut MacOS X-versiota. Jos tarvitsen hiiren paikkaa (pikselikoordinaatteja) jäl-

jittävää ohjelmaa, niin käytän MouseRecorder tai Aquaruler 4.0 -ohjelmia.

Käytännön esimerkki; mittausvideo Internetiin ja DVD:lle

Newtonin ämpäri

Newton käsittelee ämpäriongelmaa Principian [10] ensimmäisen luvun (Definitions)

Scolium osassa sivulla 412 esimerkkinä absoluuttisen ja suhteellisen liikkeen eroista.

Kuva 5 Leike Newtonin ämpäri -videolta

Löysin koululta vanhan levysoittimen, jonka päälle kiinnitin vedellä täytetyn U-put-

ken sekä erilaisia vesiastioita. Kuvasin pyörivää vesiastiaa videokameralla. Kytkin ka-
meran FireWirekaapelilla (i.Link, DV-out) tietokoneeseen. Käynnistin iMovie 2 oh-

jelman. Laitoin kameran VCR-tilaan, jolloin iMovie tunnisti kameran, ja siirsin
videon ohjelman Kaappaa-toiminnon avulla tietokoneen kovalevylle omaksi iMovie-

projektiksi.

Kun videoleikkeet olivat siirtyneet koneelle. Leikkasin niistä noin 2 minuutin eloku-
van, johon lisäsin muutamia siirroksia leikkeiden välille sekä alku- ja lopputekstit.

Valmis elokuva tallennettiin iMovien Vie -komennolla. Vie –komennon QuickTime-
asetuksista kohdasta Muokatut valitsin kuvan kooksi 400·300 pikseliä sekä valinnan

Valmistele Internetiin. Ääneen en puuttunut tässä vaiheessa, sillä päätin poistaa koko

ääniraidan, jotta kuvauksen aikana kuuluneet kolahdukset ja yskähtelyni ei olisi kuu-
lunut videolla.

Videon pakkausasetuksia on runsaasti. Kokemus on osoittanut, että Sorenson Video 3
–pakkausmuoto tuottaa parhaan kuvanlaadun ja pakkauksen suhteen varsinkin, jos ku-

vasta haluaa saada esiin tarkempia yksityiskohtia. Kehysten määräksi valitsin 25,
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jolloin jokainen videoitu kehys tulee mukaan tallennettuun tiedostoon. Mitä useam-

min (pienempi luku valinnassa) määritellään avainkehyksiä, sitä suuremmaksi tulee
videon koko.

Kuva 6 iMovien Vie -komennon QT –asetukset

Kuva 7 iMovien Vie –komennon pakkausasetuksia

Näillä asetuksilla tallennettuna videon kooksi tuli 13,5 Mtavua. Uudella MPG4-pak-

kauksella videon kooksi samoilla asetuksilla tuli 8,5 Mtavua. Kuvan laatu pysyi yhtä
hyvänä. Ääniraidan olisi voinut poistaa myös iMoviessa, mutta käytin äänen poista-

miseen QuickTime Pro -ohjelmaa.
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Videoon liittyvän sivun kirjoitin MS Wordilla. Tulostin sen myös oppilaille oheislu-

kemistoksi. Valitsin videolta sopivan kuvan, jossa paraabelin muoto näkyy hyvin.
Mouse Recorder –ohjelman avulla kaappasin veden pintaa vastaavia pisteitä ja muok-

kasin tiedoston MS Excelissä sopivaksi, jotta sain kuvaajan piirrettyä. Tarvittavat
yksikkömuunnokset sain selville kuvassa näkyvien tauluviivaimien avulla.

Kuva 8 Leike, jolta pisteiden koordinaatit määritettiin

Teorian ennustama käyrän muoto 

† 

f (x) = w 2x 2
2g  ja kuvasta mitattu näyttivät olevan

hyvin lähellä toisiaan. Ainakin osa virheestä selittyy perspektiivivirheestä ja veden

pinnan koordinaattien tarkan paikan määrittämisen vaikeudesta.
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Kuva 9 Veden pinnan koordinaatit

Internetiä varten yritin tallentaa kuvia ja kaavoja sisältävän sivun suoraan Wordista,

mutta ohjelma tuotti niin sekavaa koodia, että sitä oli liian hankala muokata. Niinpä

tein sivut kopioimalla ja sijoittamalla tekstin ja kuvat GoLive 6 ohjelmaan. Kasvatin
kaavojen kokoa MathType 3 ohjelman avulla, jotta ne näkyisivät paremmin www-

sivuilla. Siirsin sivuston [32] ja elokuvan koulun palvelimelle ja lisäsin linkin Digitaa-

livideosivuilleni [38]. Yhteensä aikaa kuvauksineen tämän hankkeen tekemiseen meni
noin kaksi tuntia ilman www-sivulla olevan tekstin kirjoittamista, jonka olin tehnyt jo

aiemmin.

DVD:tä varten tallensin videon iDVD –muodossa iMovie 2 –ohjelmasta. Kun teen

vastaavan kaikille tekemilleni videopätkille, voin polttaa DVD -levyn, jolta hyvälaa-

tuista videokuvaa voi katsella DVD-soittimella tietokoneella, televisiosta tai datapro-
jektorilla luokassa. DVD -levyt sopivat hyvin isojen videotiedostojen julkaisemiseen.

Applen iDVD -ohjelmalla noin tunnin DVD -levyn polttamiseen kuluu noin kaksi
tuntia iDVD -ohjelmalla.
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Opetuksessa videoiden katselu DVD:ltä on hankalampaa kuin videoleikkeiden katselu

iMovie- tai QuickTime –ohjelmilla. Siirtyminen videolla kohdasta toiseen on hanka-
lampaa, sillä DVD –ohjelmissa ei ole mahdollista siirtyä valittuun paikkaan, esimer-

kiksi puoleen väliin videota, helposti.

Interaktiivisen videon käyttötapoja

Seuraavassa taulukossa on lueteltu joitakin käyttötapoja interaktiivisen videon hyö-

dyntämiseen fysiikan opetuksen apuna.

Käyttötapa Esimerkki
Ilmiöiden ja suureiden
havainnollistaminen

Tasaisen liikkeen, tasaisesti muuttuvan liikkeen
tarkastelu.
Kappaleen paikka ajan funktiona.
Värähdysliike, seisova aaltoliike, jaksonaika ja amplitudi
kuvut ja solmut, pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike
jousessa.
Spektrit
Äänioppi videon avulla, huojunta kuva ja ääni, Dopplerin
ilmiö, soitinten äänen spektrit.

Videoanalyysi Aika-paikka -kuvaajien piirto erilaisista liikkuvista
kappaleista.
Liikemäärän säilyminen törmäyksissä.
Newtonin ämpäri.
Mekaanisen energian säilymisen tutkiminen ylöspäin
ammutun jousen avulla.

Luento ja muut esitykset Opettajan pitämä oppitunti sopivasta aiheesta.
Oppilaiden omat esitykset.

Hankalat ja vaaralliset
demonstraatiot

Öljytynnyrin rutistaminen keittämällä vettä sen sisällä,
sulkemalla korkki ja ruiskuttamalla kylmää vettä päälle.
Ilmiöiden tutkiminen mikroskoopin avulla, Brownin liike.

Kalliit demonstraatiot Astronauttien tuottamat videot Kansainvälisellä
avaruusasemalla, hyrrä, törmäykset, veden kalvo
painottomassa tilassa.
Atomipommikokeet.

Animaatio, simulointi Pulssien/aaltojen interferenssi (superpositioperiaate)
esittäminen.
Nopeus/voima -vektoreiden lisääminen liikkuviin
kappaleisiin.
Nasan opetusanimaatiot

Elokuvat, uutisvideot yms. Opetuselokuvat eri aiheista.
Historialliset videoarkistot.
Internet.

Nopeiden ilmiöiden hidastaminen
ja hitaiden nopeuttaminen.

Lankun vapaan pään ratakiihtyvyys, kun toinen pää on
tuettu.
Lipputangon varjon liike kesäpäivänä.
Teräslanka jään läpi.
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5. Menetelmän edut ja haitat

Digitaalivideon käytön heikkous on sen käyttöön kuluva aika. Joissain tapauksissa ei

ole järkevää käyttää suurta aikamäärää kuvauksen järjestelyyn. Onneksi tässä esitetty
menetelmä pienentää videon käyttöön kuluvaa aikaa huomattavasti. Yleensä aikaan

liittyvät ongelmat ratkeavat, kunhan sitä aikaa vaan käyttää. Uusien asioiden kokei-
lusta opetuksessa on helppo luopua vetoamalla aikapulaan. En väitä, että tämä mene-

telmä soveltuu jokaiselle fysiikan opettajalle, mutta jos on kiinnostunut kuvaamisesta,

liikkuvan kuvan käsittelystä tietokoneella ja oppii helposti uusien ohjelmien käytön,
niin menetelmä on kokeilun arvoinen.

Uusi teknologia vie usein oppilaiden kiinnostuksen itse laitteistoon eli opetusvälinee-

seen heikentäen välineen avulla opetettavan sisällön merkitystä. Tämä tulee esille
varsinkin kun videota käytetään ensimmäisiä kertoja. Tämäkin ongelma katoaa, kun-

han oppilaat tottuvat välineen käyttöön. 2000-luvun nuorille teknologia on pienempi
haaste kuin 1900-luvun opettajille.

Teknologian käytön myötä kaikki tekniikkaan liittyvät haitat tulevat myös näkyviin.

Laitteistoissa on monta erilaista johtoa ja liitintä, hallintalaitteissa on erilaisia käyttö-
liittymiä jne., joiden toimintavarmuus ei aina ole aivan täydellistä. Teknologia vaatii

myös käyttäjältään opiskelua ja kykyä/halua ratkoa erilaisia teknologiaan liittyviä on-
gelmia. Myös laitteiden hinta aiheuttaa ongelman, koska varkaat ovat oppineet käy-

mään myös kouluissa. Laitteiston valvonta eri menetelmin on keskeinen asia, jotta

laitteet pysyvät opetuskäytössä.

Videon käyttö vaatii käyttäjältään ammattitaitoa. Uusi teknologia kehittyy hurjaa

vauhtia. Tiedostokokojen kasvaessa tarvitaan suurempia kovalevyjä, ohjelmat vaativat
enemmän muistia, uudet tiedostotyypit tuovat ongelmia sisällön jakamisessa. Edel-

listen kaltaisten ongelmien ratkaisu vaatii opettajilta ja kouluilta resursseja.

Tytöt ja pojat ovat erilaisia. Yleistäen voidaan sanoa, että pojat ovat kiinnostuneempia
teknologiasta kuin tytöt. Tämä tulee valitettavan usein näkyviin esimerkiksi kuvauksia

järjestettäessä. Tytöistä ei löydy vaikkapa vapaaehtoisia kuvaajia yhtä helposti kuin
pojista. Sukupuoliasian ottaminen huomioon menetelmän käyttöä suunniteltaessa on

tärkeä asia. Onneksi koulussamme opetetaan videotyöskentelyä ja kuvankäsittelyä ku-
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vataiteen opetuksessa. Näin oppilaat saavat videon kanssa työskentelyyn myös kuval-

lista näkemystä. Kevään 2003 1-luokan fysiikan ryhmässä aktiivisimmat videon käyt-
täjät olivat tyttöjä.

Palaute oppilailta menetelmän käytöstä on ollut lähes yksin omaan myönteistä.
Muutamat oppilaat kokevat tietokoneen ja teknologian käytön vastenmieliseksi.

Enemmistölle menetelmä on ollut mielenkiintoista ja se on auttanut heitä ilmiöiden

havainnoinnissa. Sellaiset oppilaat, jotka ovat itse kuvanneet ja mallintaneet ilmiöitä,
ovat lähes kaikki kokeneet työtavan nopeasti opittavaksi. Eräs oppilas mainitsi, että

että hän on oppinut paljon uutta, josta voi olla hyötyä hänen tulevissa opinnoissaan ja
mahdolliseti työelämässä. Joillekin oppilaille tuntui vaikealta hyväksyä laitteistossa

käytetty käyttöjärjestelmä (MacOS vastaan Windows), mutta koen sen lähinnä nuor-

ten poikien konservatiivisuuteen liittyväksi ilmiöksi.

Vaikka työtapa on aikaa vievä, on se tuonut ainakin omaan opetukseeni uutta sisältöä.

Varsinkin liikkeen hahmottamiseen liittyvissä opetustilanteissa on video hyvä apuvä-

line. Menetelmän avulla olen saanut ainakin muutaman oppilaan kiinnostuksen fysii-
kan lisääntymään. Monissa käytännön opetustilanteissa liikkuvan kuvan käyttö tuo

oppilaille paremman tavan hahmottaa luonnon ilmiöitä ja olioita. Pelkästään tämä
huomio antaa motivaation työtavan käyttämiselle fysiikan opetuksessa.

Parin vuoden aikana videomateriaalia on kertynyt jo niin paljon, että voin käyttää sitä

eri tilanteissa fysiikan kursseillani. Moniin videoihin olen liittänyt lisämateriaalia
www-sivuille. Oppilaani voivat halutessaan palata aiheeseen Internetin kautta ja

joissain tapauksissa syventää tietojaan kyseisestä aiheesta.

Koulumme eri aineiden opettajien kanssa tehty yhteistyö videon opetuskäytön kehittä-

misessä on ollut erittäin hedelmällistä. Samalla kouluumme on tullut paljon tietotaitoa

aiheesta. Osittain tämän hankkeen ansiosta Opetushallitus valitsi koulumme European
Network of Innovative Schools -verkostoon, jonka myötä saamme kallisarvoisia yh-

teyksiä muihin opetusteknologiaa hyväksi käyttäviin kouluihin ympäri Eurooppaa.
Näiden yhteyksien kautta saamme uusia ideoita teknologian käyttöön opetuksessa ja

voimme jakaa hankkimaamme tietotaitoa muille kouluille.

Interaktiivisen videon käyttö ei varmaankaan sovi sellaisille opettajille, joilla ei ole
halua tai tarvetta opiskella uutta teknologiaa. Omasta puolestani suosittelen menetel-
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mään tutustumista kaikille niille opettajille, joilla on aikaa ja halua opiskella uusia

menetelmiä oman työnsä kehittämiseksi.

6. Yhteenveto

Tässä tutkielmassa esittelin Helsingin yhteilyseossa kehittelemääni työtapaa, jossa

käytetään digitaalivideokameraa fysiikan ilmiöiden kuvaamiseen. Videoita käytetään
tietokoneen avulla kalitatiivisen ja kvantitatiivisen hahmottamisen apuna.

Tutkielmassa esitellään useita eri tapoja käyttää menetelmää ja esitetään esimerkkita-

pauksen avulla, miten kuvattu materiaali muokataan Internetiin. Lisäksi tutkielmassa
pohditaan käytön etuja ja haittoja. Tutkielmaan liittyy DVD –levy, jossa on mukana

joitakin tutkielmassa esitettyjä videoita.
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Liite: Interaktiivinen video fysiikassa DVD

DVD:llä on Mikko Rahikan ja Tuomo Mentusen kuvaamia ja tuottamia videoita

fysiikan opetuksen avuksi. Lisäksi mukana on Helsingin yhteislyseossa tuotettu video
vuoden 2002 Itsenäisyysjuhlavideo ”Suomalainen maisema”.

DVD on tuotettu Applen iDVD 3.03 ohjelmalla. Seuraavassa muutamia kommentteja
ohjelmiston käytöstä.

Videot muokattiin iMovie 3 ohjelmalla, jossa on suora linkki iDVD ohjelmistoon.

iMoviessa on mahdollista tehdä yhdestä elokuvasta valmis DVD –projekti iDVD oh-
jelmistoon, siten, että elokuvasta saa katkottua osia valmiiseen projektiin. Tämän

hankkeen kannalta tuosta ominaisuudesta ei ollut paljoa hyötyä, sillä DVD:lle tuli

mukaan monta eri videota.

Aaltoliikeopin muutamissa videoissa kuvan laatu on huono. Se johtuu siitä, että

videoiden alkuperäinen tallennusnauha on kadonnut. Nämä videot on merkitty
tähdellä (*) nimen jälkeen DVD:llä. Laitoin ne mukaan testatakseni kuvan laatua.

Oheisessa sisällysluettelossa näkyy myös viittaus lähdeluettelossa mainittuun vi-

deoon. Osaa DVD:llä olevista videoista ei ole mainittu tutkielmassa eikä niitä vielä
ole julkaistu Internetissä.

Kaikki Rahikan videot löytyvät Hyllin fysiikan digitaalivideosivuilta QuickTime
–muodossa osoittessa http://hylli.edu.hel.fi/hyl/fysiikka/fysiikkajadigivideo.html

DVD:n sisällysluettelo

Rahikan videot

Kinematiikkaa

Oppitunnilla: Oppilaat piirtävät liikkeen kuvaajaa.

Galilein kalteva taso: Kuula vierii kaltevalla tasolla, jolle on tehty

koloja siten, että niiden etäisyys lähtöpisteestä on n2 cm2 (n = 0, 1, 2
…). Kolahduksien väliaika kuulostaa yhtä pitkältä.

Kuula vierii: Tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen tutkimista.
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Nenän paikka ja nopeus: Kappaleen paikan ja nopeuden tutkimista

ajan funktiona. [33]

Putoamisliike: Putoamisliikkeen tutkimista pystysuunnassa. [34]

Aalto-oppia

Spektri: Auringon ja hehkulangan jatkuva spekrti kuvattuna

spektroskoopilla sekä loisteputken spektri, jossa näkyy viivat. Tässä
sisältö on sama kuin tutkielman Jatkuva- ja viivaspektri –videossa [36.]

Hila*: Lasersäde kuvattuna edestä päin, kun säde kulkee hilan läpi.

Pulssi*: Pitkittäisiä ja poikittaisia pulsseja jousissa. [35]

Seisova aalto*: Seisovia aaltoja jousissa. [36]

Dynamiikka

Liikemäärämittauksia: Ensimmäinen oppilaiden kanssa kuvattu
video vuodelta 2001. Tässä tutkitaan törmäyksiä oppilailla ja

impulssivaunuilla. [31]

Vaunun paluu: Lisää impulssivaunun törmäyksiä.

Pricipian hitaus: Suuren kirjan massan määrittäminen törmäysten

avulla.

Kuulat: Newtonin kuulien törmäyksiä.

Kivi laudalla: Tässä pyritään osoittamaan, että toisesta päästä tuetun

lankun kärjen ratakiihtyvyys on suurempi kuin putoamiskiihtyvyys.

Newtonin ämpäri: Vedellä täytetty astia pyörii levylautasen päällä.

Pinta asettuu paraabelin muotoon. [32]

Mentusen videot

Heilahduksia ja värähdyksiä: Värähdysliikkeen ilmiöitä.

Lämpölaajeneminen: Putken kuumentaminen ja sen pituuden kasvu.
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Paine ja sulaminen: Metallilanka kulkee jääkappaleen läpi.

Vuorovaikutuksia: Erilaisia vuorovaikutuksiin liittyviä ilmiöitä, mm.
eri massaisia vesiastiassa kelluvia magneetteja.

Bonus

Suomalainen maisema: Hyllin oppilasryhmän tuottama elokuva

Itsenäisyyspäivän juhliin 2002.


