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Dept. de F́ısica, Universidade Federal de Rondônia
F́ısica Experimental I

Prof. Marco Polo

Prática 2: Pêndulo simples I

Introdução

Nosso objetivo é medir a aceleração da gravidade g eletronicamente. Com este fim, aprendere-
mos a trabalhar com o Arduino e com o SciDAVis.

Prática 2.1: Medindo a aceleração da gravidade

(a) Monte o pêndulo fixando a linha no suporte. Descreva este procedimento no relatório e

faça um diagrama do pêndulo, mostrando o suporte, a linha e o peso.

(b) Direcione o feixe do laser de He-Ne para a cabeça do LDR que está na matriz de linhas.
Descreva este procedimento.

(c) Com o programa do Arduino aberto no computador, digite as seguintes linhas de comando
(ou copie e cole do arquivo sensor-tempo.txt, que está na área de trabalho):

1 int sensor ,k=0;

2 int chave = 2;

3 float tempo;

4 float fator = 0.00115;

5 int padrao = 600;

6 void setup ()

7 {

8 Serial.begin (9600);

9 }

10 void loop()

11 {

12 sensor = analogRead(A0);// Serial.println(sensor);

13

14 if (sensor < padrao) //se n~ao tem luz no LDR

15 {

16 if (chave == 0)

17 {

18 Serial.print("Tempo = ");

19 tempo = fator*k;

20 Serial.println(tempo); // imprime tempo em segundos

21 chave = 1;

22 }

23 chave = 1;k = 0;

24 }

25 while (sensor > padrao && chave != 2) //se tem luz no LDR

26 {

27 k++; // contador de tempo

28 delay (1);

29 sensor = analogRead(A0);

30 chave = 0;

31 }

32 }
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(d) Primeiramente o parâmetro padrao na linha 5 do código deve ser ajustado, porque ele
depende da luminosidade do ambiente. Para isso, remova as barras duplas na linha 12
e observe no monitor do Arduino o valor do sensor tanto com o feixe incidindo no LDR

quanto com o feixe bloqueado. Escolha um valor intermediário entre eles e carregue o
código no Arduino. Ex: Se o sensor marcar 600 com o feixe e 100 sem o feixe, escolha
300 ou 350 o parâmetro padrao. Esse parâmetro serve para o programa saber se há ou
não luz laser incidindo no LDR. Coloque de volta as barras duplas.

(e) Agora calibre o contador de tempo do Arduino. Para isso, bloqueie a passagem do feixe
do laser, desbloqueie e ao mesmo tempo comece a contar o tempo com um cronômetro.
Após 10 segundos, bloqueie novamente. Compare com o tempo mostrado no monitor
do Arduino. Se houver diferença, ajuste ligeiramente o parâmetro fator na linha 4 do
código.

(f) Fixe inicialmente o comprimento L1 da linha em 80 cm. Observe que o tempo do Arduino

é o intervalo entre duas passagens do peso pelo feixe, de forma que o peŕıodo T é o dobro
desse tempo. Meça o peŕıodo para esse comprimento e para outros três comprimentos:
L2 = 60 cm, L3 = 40 cm e L4 = 20 cm. Descreva esse procedimento no relatório,

colocando uma tabela com os valores de L e dos peŕıodos medidos.

(g) Usando o papel milimetrado, faça o gráfico do peŕıodo T medido em função de
√
L.

Desconsidere as incertezas. Sem fazer o ajuste linear, trace a reta que melhor se ajusta
aos pontos, e a partir da sua inclinação, encontre o valor de g (sem a incerteza).

(h) Usando o SciDAVis, faça dois gráficos, sendo um (i) do peŕıodo T medido em função de
L e outro (ii) do peŕıodo T medido em função de

√
L, não esquecendo das barras de erro

verticais dos pontos. Para o segundo gráfico (ii), faça o ajuste linear dos pontos pelo
SciDAVis, e obtenha o valor da aceleração da gravidade no formato g ± ∆g. Compare
com o valor do item (g).

Campus Ji-Paraná Departamento de F́ısica – UNIR



F́ısica Experimental I - 2016.1 - Prática 2 3

Anotações
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