
Informações úteis sobre o kit de estudo de queda livre para o experimento 3 – 2013.2
(versão 1.0 – 21/11/2013)

Figura 1: Vista geral do equipamento

Resumo do principio  de  funcionamento  do  equipamento,  aproveitado no  experimento  3  - 
2013.2: uma esfera metálica é suspensa por um eletroímã, fixado sobre uma barra vertical dotada de 
uma fita  graduada.  A esfera  é  liberada  pelo  eletroímã  acionando a  chave  “ligar/desligar”  para 
posição “desligar”. Quando a esfera passa na frente do primeiro sensor fixado ao suporte (barra), a 
contagem de tempo é iniciada,  parando quando a esfera  passa na frente  do segundo sensor.  O 
display fornece assim o tempo de queda da esfera do sensor 1 até o sensor 2. As posições dos 
sensores podem ser ajustadas para permitir registrar “posição = função(tempo)”. É importante que o 
suporte (a barra) principal do equipamento seja mantido vertical. Para este ajuste, o tripés possui 3 
parafusos.

Figura 2: Vista traseira do equipamento
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Informações sobre a regulagem do equipamento

Modo de funcionamento do equipamento: o equipamento possui na parte de frente do modulo de 
controle, na direta, uma chave que permite de selecionar o modo de funcionamento. São 5 modos, e 
utilizamos no Experimento 3 (semestre 2013.2),  o modo  F1:  (modo padrão acionado quando o 
display é colocado em funcionamento). Neste modo, o primeiro sensor é utilizado para detectar a 
passagem  da  esfera  e  iniciar  a  contagem  de  tempo.  O  segundo  sensor  determina  o  final  da 
contagem. A chave do lado esquerda permite fazer o reset do tempo (o modo de funcionamento não 
é alterado).

Figura 3: Seleção do modo de funcionamento do equipamento

Posicionamento da esfera: para medir a altura de queda da esfera, precisamos definir a posição 
inicial da esfera, que corresponde à posição da região inferior da esfera. Para isso, após fixar a 
esfera ao eletroímã (ligado), empregamos uma esquadra e lemos a posição na fita. É conveniente 
escolher uma posição que corresponde a um número redondo, conforme a figura 4 (nesta, a posição 
é o 0 da fita).
Observação: O potenciômetro (da parte traseira, figura 2) deve ser ajustado a aproximadamente 1/4 
até 1/3 da escala máxima de intensidade da corrente elétrica aplicada ao eletroímã, de modo que a 
esfera  seja  mentida sempre  na mesma posição durante todo o experimento.  Foi  observado  que 
alterar a intensidade do campo magnético pode induzir variações de tempo relativamente grandes.

Figura 4: Ajuste da posição inicial da esfera
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Posicionamentos dos sensores: Para medir a altura de queda livre da esfera (que é igual à diferença 
da posição do sensor 2 com a posição do sensor 1), precisamos definir as posições dos sensores. 
Para  isso,  basta  deslocar  verticalmente  os  sensores  ao  longo  da  barra  vertical  até  as  posições 
desejadas. Um parafuso encontra-se na parte traseira do suporte de cada sensor para o fixar. O modo 
mais simples de definir a posição do sensor é realizar a leitura da posição da parte superior do seu 
suporte (ver figura 1) e acrescentar 11mm (o suporte tem 22mm de espessura e o feixe de luz infra-
vermelha passa a 11mm da parte superior) ao valor lido.

Medida: uma vez o equipamento configurado, desligar a chave para iniciar a queda da esfera. O 
tempo de queda (do primeiro sensor até o segundo), dado em segundo (1o. digito) com a precisão do 
mili-segundo (3 outros digitos), será apresentado no  display do equipamento, conforme figura 5. 
Observamos que  com um equipamento bem configurado (ajustado),  duas  medidas  nas  mesmas 
condições  permitem a obtenção  de tempos que não diferem mais  do que 2 ms para quaisquer 
valores de h (altura de queda da esfera até o primeiro sensor) e de xexp(t) (deslocamento da esfera do 
sensor  1  até  o  segundo).  Para  finalizar,  lembramos  que  neste  experimento,  e  nas  condições 
explicitadas neste documento, estamos trabalhando com um movimento uniformemente acelerado, 
com velocidade inicial não nula (determinada com h):
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com : v0=√2gh
Para realizar o experimento em “boas condições”, é indicado realizar as medidas para  h e  xexp(t) 

variando numa ampla faixa de valores: [5cm, 65cm].

Figura 5: Disparo da queda e display do tempo de queda
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