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Fig.1. Montaxe coa consola VTT que
executa o programa “Meca”, sensores
e electroimán.

XUSTIFICACIÓN DO MÉTODO PARA DETERMINAR g

Proponse un procedemento, que a través da velocidade
media, permita a obtención da aceleración dun mruv a partir
de repeticións de experiencias todas elas coa mesma
velocidade inicial pero con distintos desprazamentos e tempos
empregados polo móbil en cada unha delas.

Obtención dos datos
Supoñamos que mediante un determinado par de sensores,

como células fotoeléctricas, podemos coñece–lo intervalo de

tempo  empregado por un móbil en percorrer unha
distancia  nun movemento rectilíneo uniformemente
variado.

Así, na Figura 1 móstrase a disposición de dous sensores
no estudio da caída libre: o móbil, que se deixa caer dende
unha posición fixa (por exemplo mediante un electroimán),
entra cunha certa velocidade inicial v0 polo primeiro sensor
(que permanecerá fixo durante toda a experiencia) lendo
nalgún dispositivo o instante de paso (ou poñendo o
cronómetro do dispositivo a cero). O móbil pasa polo
segundo sensor, colocado a unha distancia  do primeiro,
distancia que podemos medir por exemplo cunha cinta
métrica, lendo dito dispositivo o instante de paso por este
segundo sensor.

Esta experiencia repítese variando a distancia do segundo
sensor respecto do primeiro, e posto que se deixa caer o móbil
sempre dende a mesma posición e o primeiro sensor está fixo,
a velocidade inicial v0 é a mesma para tódalas experiencias.

Obtense así unha táboa de valores de distancias percorridas polo móbil entre os dous sensores, ,
e intervalos de tempo empregados en dito percorrido, :

Nº
experiencia

)s )t
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2

... ... ...

... ... ...

n

Análise dos datos

Cos datos da táboa pódese construí–la gráfica  (Fig.2) que se corresponde coa ecuación

de movemento:
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Figura 2

[1]

e por tanto a unha parábola. A partir de aquí poderíase obte–la aceleración a, o que esixiría unha análise
de regresión dunha función polinomial, procedemento complexo para a etapa de secundaria.

A Fig.2 nos permite interpretar matematicamente o
significado da velocidade media de cada unha das
experiencias: é a pendente da secante que resulta de unir
mediante unha recta os puntos inicial e o correspondente a
dita experiencia.

Ben, exploremos outra vía. Se dividimos a expresión [1]
entre  pásase a unha nova expresión que ten unha
dependencia lineal con :

[2]

sendo o cociente  precisamente a velocidade media do

móbil:

[3]

é dicir:

[4]

con gráfica  que corresponde a unha recta con termo independente v0 e pendente .

A velocidade media de cada unha das experiencias pódese calcular e tabular:

Nº exp. )s )t vm
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... ... ... ...

... ... ... ...

n
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Fig.3

Finalmente procédese a obte–los coeficientes (e por tanto a aceleración) correspondentes á expresión

[4], ben representando os puntos vmi fronte a  para trazar despois a recta que mellor se aproxime

e obter ditos coeficientes, ou ben realizando unha análise de regresión (se o nivel do alumnado o
permite).

Velocidade, velocidade media e tempo medio
Se reescribimos a expresión [4] como

[5]

e comparamos coa ecuación da velocidade (instantánea)
para este tipo de movementos dedúcese que a velocidade
media que estamos calculando é a velocidade no instante
correspondente xusto á metade do intervalo de tempo,

instante que denominaremos  (sendo ):

[6]

e desta forma, a pendente da gráfica  nos da

directamente a aceleración do móbil, constituíndo outro
procedemento para a determinación da mesma.

Na Fig.3 compróbase a igualdade entre a velocidade
media e a velocidade instantánea na metade do intervalo de tempo: representanse a secante (velocidade
media) correspondente á experiencia n e a tanxente (velocidade instantánea) á curva no instante metade.
Obsérvase que son segmentos paralelos polo que teñen a mesma pendente e por tanto o mesmo valor.


