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Introdução
Nosso objetivo é medir a velocidade de uma esfera metálica maciça solta de uma
superf́ıcie inclinada. Para isso, a esfera é solta de uma altura h relativa à parte
horizontal da superf́ıcie. A ideia é comparar os valores teórico e experimental da
velocidade da esfera.

Prática 6.1: Medindo a velocidade de uma esfera

(a) Faça um diagrama esquemático do dispositivo usado para medir a velocidade
da esfera, incluindo detalhes como a própria rampa e a altura h da bolinha
com relação à parte horizontal do percurso. Coloque no relatório.

(b) Escolha uma altura h para soltar a esfera, que deve permanecer a mesma du-
rante todo o experimento. Evite escolher uma altura muito grande, já que
isso tornará a medida da velocidade menos precisa. Coloque h no relatório,
incluindo a sua incerteza.

(c) Usando o teorema da conservação da energia e desprezando qualquer atrito, cal-
cule a velocidade teórica vT da esfera na parte horizontal do percurso. Assuma
g = 9, 8 m/s2 (sem incerteza) para a aceleração da gravidade. Lembre-se de
que esse é um experimento de rolamento, de forma que há tanto energia de
translação como de rotação envolvidos no processo. Coloque os cálculos no
relatório.

(d) Solte a esfera da altura h escolhida. Meça a velocidade experimental v1 da esfera
a partir do tempo gasto ao passar por dois pontos da parte horizontal, a serem
escolhidos pela equipe, e assumindo que a velocidade é uniforme no trajeto.
A medida do tempo deve ser feita com o cronômetro de um celular. Coloque
o resultado no relatório, incluindo os pontos da parte horizontal escolhidos e
o tempo gasto ao passar por esses pontos.

(e) Repita o experimento 30 vezes. Forme uma tabela com valores medidos, onde
a primeira coluna deve conter a medida (1, 2, 3, . . . , 30) enquanto que a se-
gunda coluna deve conter as velocidades medidas (v1, v2, v3, . . . , v30). Usando
o computador, faça um gráfico das velocidades em função das medidas. Pelo
formato do gráfico, é posśıvel afirmar que há erros aleatórios no experimento?
Comente no relatório.

(f) Usando um tratamento estat́ıstico e considerando todas as 30 medidas, obtenha
a velocidade experimental da esfera no formato vE + ∆vE. Compare vT com
vE. Há concordância entre teoria e experimento, considerando a margem de
erro? Há erros sistemáticos no experimento? Coloque tudo no relatório.

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR



F́ısica Experimental I - 2018.1 - Prática 6 2

Anotações
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