
Lançamento Obliquo no Cvmob

1. Ao abrir  o aplicativo CvMob, na aba “Arquivo” selecionar o vídeo desejado e clicar na aba
“Abrir”
2. Na imagem do vídeo (Figura 1) que foi aberto marcar dois pontos com distâncias conhecidas.

Figura 1  Está marcado na régua dois pontos que tem distância de 30 cm. É importante marcar a
maior distância que possa ser visualizado na imagem para que minimize o erro de medida.    

3. Na aba “Calibração” indicar a distância entre os pontos que marcou; marcar a caixa “Removing
distocion effect”; indicar a distância da  câmera  na caixa logo abaixo.
OBS.: Na caixa “Capturing Velocity” manter o valor sugerido pelo aplicativo.

4. Após a calibração, use a barra de rolagem ou o botão avançar (→) ou retroceder (←) (circulados
em vermelho na Figura 2) até o ponto de lançamento da bolinha.
- Observe que no vídeo de lançamento oblíquo, o ponto de lançamento da bolinha acontece no
“Frame 109”.

5. Clicar com esquerdo do mouse na bolinha a fim de que o aplicativo  marque a sua trjetória no
vídeo.

6.  Na janela do CvMob clicar em “Atualizar”, e em seguida “Reproduzir” (Figura 3). 



Figura 2

Figura 3

7. Clicando novamente em “Atualizar” o aplicativo mostrará a tabela completa de todos os pontos
(Figura 4). 



8. Selecione a toda a tabela e cole no Excel.

OBS.:  Não  usar   a  opção  de  “Exportar  Relatórios”,  porque  nestes  vídeos  serão  necessários
selecionar apenas os pontos de interesse e excluir os demais pontos.   

Figura 4

OBS.: Na planilha  do Excel, para que reconheça os dados copiados do CvMob  como número, será
necessário  substituir  todos  os  pontos  por  vírgulas.  Para  fazer  isto  use  a  opção  “Localizar  e
Substituir” (Figura 5).

                  Figura 5



9. Para tratar os dados será necessário fazer uma análise e descartar os pontos que apresentam uma
descontinuidade ou que não representam o fenômeno físico. 

Exemplo: Para traçar o gráfico da velocidade vy, deve seguir os seguintes passos: 

9.1 Selecione as colunas “Time” e “VelY”. Observe que os dois primeiros pontos da coluna VelY
foram descartado (Figura 6) porque no lançamento oblíquo v0 y=v0 sen θ , ou seja,  v0 y≠0 .

Figura 6

9.2. Na opção “Inserir” selecionar o gráfico tipo “Dispersão” somente com pontos

9.3 No gráfico que surgiu, clique com o botão direito do mouse clique em cima de um dos pontos
do gráfico da figura 7.

 



Figura 7 

9.4 Na caixa que abriu, marque as opções “Linear”, “Exibir a equação no gráfico” e “Mostrar de
determinação (R²)”.

Figura 8

10. Para traçar outros gráficos, basta seguir os passos do exemplo.


