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RESUMO 
 
 

Trabalhos na área de experimentos remotos possuem 
características multidisciplinares, pois envolvem conhecimentos 
da área tecnológica, disciplinar – neste caso a Física – além da 
pedagógica. Este trabalho é parte do desenvolvimento de um 
experimento remoto, o qual está inserido no projeto denominado 
Physics LabFARM do Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
Portugal, o qual objetiva desenvolver um laboratório remoto na 
área de física. O experimento trata do estudo do lançamento de 
um projétil. O método deste estudo pode ser caracterizado como 
laboratorial, aplicado e de abordagem qualitativa. O objetivo 
deste trabalho é aperfeiçoar a medição da distância alcançada 
pelo projétil e a forma de apresentação dos dados. A nova 
interface Web simplificou e otimizou a interação do usuário com o 
experimento. Para aperfeiçoar a obtenção do alcance do projétil, 
após serem feitas adaptações na estrutura mecânica e 
eletrônica, foi implementado, no Arduino, o algoritmo de Goertzel, 
mostrando-se eficaz. Esse capta a magnitude da frequência de 
oscilação do sensor através dos sinais digitais obtidos.  
  
Palavras-chave: Experimento remoto. Física. Lançamento de 
projétil. Arduino. Algoritmo de Goertzel. 
  



 

  



  

ABSTRACT 
 
 

This work is part of the development of a remote experiment, 
which is inserted on the Physics LabFARM project, ISEP, 
Portugal, that has the objective to develop a remote laboratory in 
physics area. The experiment is about a projectile launch. The 
objective of this work is to enhance the measure of the distance 
reached by the projectile and the way that the data are presented. 
The method of this study can be characterized as, explanative, 
laboratorial, applied and qualitative approach. The new Web 
interface simplified and optimized the user’s interaction with the 
experiment. To improve the obtainment of the projectile’s reach, 
after adjustments had been made on the mechanic structure, it 
was implemented, in the Arduino, the Goertzel’s algorithm. It 
captures the magnitude of the sensor’s oscillation frequency 
through the obtained digital signs, proving to be effective. Works 
in the remote experiment’s area have the multidisciplinary 
characteristic, since it involves knowledge  in the technological, 
disciplinary – in this case Physics – and, moreover, pedagogic 
areas. 
 
Keywords: Remote experiment. Physics. Projectile lauch.  
Arduino. Goertzel’s algorithm.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

No contexto atual, há uma revolução nas áreas de 
comunicação e informação, em que as tecnologias envolvidas no 
processo de ensino e aprendizagem estão evoluindo 
rapidamente e o ensino a distância está cada vez mais presente 
no desenvolvimento educacional das pessoas. Esta constatação 
se confirma na opinião de Vergara (2007, p.1):  

 
As tradicionais formas presenciais de 
educação, sozinhas, não dão conta da 
empreitada que hoje se coloca para países, 
estados, municípios, empresas e 
organizações em geral. Vivemos uma época 
caracterizada por um turbilhão de inovações 
tecnológicas, muita pressa, muita incerteza, 
muita impaciência, muita informação e muita 
necessidade de pessoas educadas. É nesse 
contexto que se coloca a educação a 
distância [...] 
 

Os experimentos que envolvem a educação a distância 
estão contribuindo bastante com a educação das pessoas, 
facilitando e ampliando o acesso ao conhecimento.  

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) está inserido 
no projeto Physics LabFARM do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto (ISEP) e é parte constituinte do desenvolvimento de um 
experimento remoto, na área de física, para análise do 
lançamento de um projétil.  

O ISEP foi fundado em 1852 com o nome de Escola 
Industrial do Porto, uma das mais antigas instituições de ensino 
superior públicas de engenharia, localizada na cidade do Porto, 
Portugal. Em 1989 foi integrado ao Instituto Politécnico do Porto 
(IPP) e constituiu-se na maior escola do ensino superior 
politécnico. Já em 2006, por força da adesão de Portugal à 
Declaração de Bolonha, o ISEP apresentou uma nova oferta de 
cursos, constituída por graduações e mestrados nas diversas 
áreas da Engenharia, iniciando assim um novo ciclo da sua já 
longa história e perpetuando o lema: “Saber Fazer”. 

Na vanguarda da adaptação aos novos modelos de ensino 
que o processo de Bolonha impõe, nasceu no ISEP um projeto 
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inovador em Portugal: o Physics LabFARM  (Laboratórios de 
Física de Acesso Remoto). Genericamente, este recurso 
educacional, concebido como suporte às unidades curriculares 
de Física, como por exemplo, Eletricidade, Eletrônica Básica e 
Física Experimental, vai permitir a realização de experiências 
laboratoriais a partir de qualquer lugar e a qualquer hora, desde 
que o aluno tenha acesso à Internet.  

Para o planejamento e desenvolvimento deste projeto, o 
ISEP passou a ser o único representante português em um 
consórcio europeu liderado pelo Instituto Tecnológico de 
Blekinge (Suécia), do qual também fazem parte a Universidade 
de Deusto (Espanha), a Universidade Politécnica de Madrid 
(Espanha) e a Universidade Técnica de Viena (Áustria). 

Financiado 100% pelo ISEP em cerca de 150 mil euros, o 
projeto é coordenado pelos docentes Dr. Gustavo Ribeiro Alves 
do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Dra. Arcelina 
Marques do Departamento de Física. Em boletim eletrônico tais 
pesquisadores:  

 
[...] concordam que o processo de Bolonha, 
ao diminuir o número de horas presenciais, 
acaba por sacrificar o componente 
laboratorial no projeto pedagógico. Além 
disto, tem ocorrido um aumento gradual do 
número de alunos no ISEP nos últimos anos. 
Portanto, a superlotação dos laboratórios de 
Física é uma realidade. Para o professor 
Gustavo Alves outro aspecto a salientar é 
que o ISEP se distingue pelo elevado número 
de alunos a frequentar o horário pós-laboral. 
Por isso, “temos que lhes dar condições para 
que, nos seus tempos livres, possam ter 
acesso a um recurso educativo tão 
importante como o laboratório.” (ISEP, 2010) 
 

A experiência remota para análise da trajetória do 
lançamento de um projétil surgiu da necessidade do ISEP prover, 
aos alunos e às pessoas interessadas, contato prático com a 
área de Física para complementar o estudo teórico do 
movimento de projéteis. Além disso, a utilização do acesso 
remoto possibilita praticidade, comodidade e um maior alcance 
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do público-alvo, pois pode ser acessado de qualquer lugar por 
meio da rede mundial de computadores.  

Em contraste com as ferramentas de simulação online, as 
experiências realizadas em laboratórios remotos são 
experiências reais. Nesse contexto, para evitar qualquer tipo de 
equívoco, o professor Gustavo Alves adverte que não se deve 
confundir a experimentação remota com a simulação. Segundo o 
docente,  

 
[…] algum tempo atrás, pensava-se que a 
simulação era um recurso educativo 
completo, o que, no meu ponto de vista, está 
errado. Perante aquilo que estão a utilizar, os 
alunos têm uma determinada expectativa, e 
querem, de facto, ver quais as 
consequências das suas “ordens”. Quando o 
aluno está a utilizar um laboratório remoto 
está a utilizar equipamento real, não virtual. 
Através de uma interface gráfica. (ISEP, 
2010) 
 

Para complementar esta ideia Mendes e Fialho (2005, p.7) 
explicitam: 

  
[…] ao contrário dos experimentos 
simulados, a experimentação com 
laboratórios remotos não apresenta 
resultados provenientes de cálculos teóricos 
com apresentação gráfica imitando 
fenômenos naturais. Não se trata de ilusão 
próxima da realidade, trata-se de 
experimentação real, mas remota, 
telecontrolada.  
 

O Physics LabFARM é desenvolvido no ISEP por uma 
equipe interdisciplinar composta por docentes, técnicos e 
estudantes, inserindo-se assim numa lógica de trabalho contínuo. 
Na prática, este projeto vai permitir a alunos do ISEP, nas 
unidades curriculares de Física, uma maior autonomia e 
flexibilidade de horários na realização de algumas experiências 
laboratoriais. Eliminando-se parcialmente a obrigatoriedade da 
presença no laboratório, supera-se o déficit de recursos humanos 
e tecnológicos. 
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Depois da sua implementação, a intenção é disponibilizar a 
solução a outras instituições de ensino, mais precisamente a 
escolas de nível médio e outras instituições que integram o IPP, 
com o intuito de ser o ponto de partida para criar uma rede de 
laboratórios remotos com diferentes ofertas de experimentos de 
Física (como a cinemática, a dinâmica, o trabalho e a energia, a 
mecânica de corpos rígidos e as oscilações), que serão 
partilhadas pelos alunos das instituições intervenientes. 

A participação do pesquisador nesse estudo ocorreu 
devido à sua inserção na quarta edição do Programa de 
Cooperação Internacional para Intercâmbio de Estudantes 
(PROPICIE) – do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), cujo Edital 
Nº18/2011/PRPPGI (2011, p.2) objetivava: 

 
[...] propiciar ações de cooperação 
internacional no processo de 
aperfeiçoamento da educação, ciência e 
tecnologia para estudantes do IFSC, bem 
como fomentar a pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação no 
IFSC, visando melhorar e consolidar a 
posição da Instituição junto à sociedade 
acadêmica e científica catarinense, brasileira 
e internacional.  
 

Além do que enuncia o objetivo geral do referido edital, o 
programa propicia aos estudantes oportunidade de realização de 
seus TCCs ou projetos integradores em instituições de ensino 
estrangeiras com reconhecida competência, neste caso, o 
pesquisador desenvolveu seu TCC do Curso Superior de 
Tecnologia em Sistemas Eletrônicos (CSTSE) do Departamento 
Acadêmico de Eletrônica (DAELN) do IFSC. Ademais, a 
oportunidade de realizar este trabalho no exterior propicia aos 
estudantes o intercâmbio de experiências com pesquisadores de 
outras culturas, contribuindo para o seu enriquecimento 
profissional, pessoal e cultural. 
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Outros três alunos do IFSC, Laryssa Pereira Cherem1, 
Vítor Farias de Borba2 e Bruno Bichels3, contribuíram em edições 
anteriores do PROPICIE para o mesmo experimento. 

Quanto ao experimento remoto, podemos esclarecer, de 
maneira sucinta, que um projétil é lançado por meio de uma 
rampa, sendo monitorado por sensores em sua trajetória. Ao 
acessar o sítio do experimento na Internet, o usuário pode 
escolher o ângulo de que o projétil será lançado com relação ao 
eixo horizontal e acionar seu lançamento. O tempo que o projétil 
demora a percorrer a rampa, o tempo de voo até colidir com o 
eixo horizontal e o ponto de alcance são medidos e publicados 
na página junto com as medidas de altura envolvidas no 
experimento. Uma vez que a experiência foi conduzida, é 
possível realizar uma nova experiência sem qualquer intervenção 
manual. 

O desenvolvimento desse projeto tem por base a utilização 
do Arduino, uma plataforma de código aberto (do inglês: open-
source) e com prototipagem eletrônica baseada na flexibilidade e 
usabilidade de software e hardware e com ligação via Ethernet 
aos vários elementos que compõem a infraestrutura laboratorial 
remota.  

A validação da plataforma e o servidor da página do 
experimento foram desenvolvidos pela aluna Laryssa na primeira 
parte do projeto. O aluno Vitor foi responsável pela parte II do 
projeto, na qual foram desenvolvidas a rampa com diferentes 
angulações de lançamento e o sistema de aquisição da distância 
alcançada pelo projétil.  

                                                             
1 Participou da 2ª edição do PROPICIE, compreendido no período de 

setembro de 2010 a fevereiro de 2011, com o trabalho 
“Desenvolvimento e validação de um experimento remoto na área de 
Física: controlo e observação do lançamento de um projétil utilizando 
plataforma Arduino” (Parte I). 

2 Participou da 3ª edição do PROPICIE, compreendido no período de 
fevereiro a julho de 2011, com o trabalho “Desenvolvimento e 
validação de um experimento remoto na área de Física: controle e 
observação do lançamento de um projétil utilizando plataforma Arduino 
– Parte II”. 

3 Participou da 2ª e da 3ª edição do PROPICIE. No entanto, apenas 
colaborou voluntariamente no desenvolvimento das partes I e II 
citadas acima.  
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Além dos discentes do IFSC, participou do projeto o 
estudante austríaco Stefan Koch da Carinthia University of 
Applied Sciences, responsável pela parte III. Ele desenvolveu 
uma estrutura mecânica que possibilita o lançamento do projétil 
pelo utilizador e o retorno do mesmo para a plataforma de 
lançamento, sem a necessidade de qualquer intervenção. 

Para a continuação do projeto exposto foi programada a 
parte IV, objeto deste trabalho, cujo objetivo geral é aperfeiçoar a 
medição da distância alcançada pelo projétil e a forma de 
apresentação dos dados.  

A partir do objetivo geral, desdobraram-se os objetivos 
específicos abaixo relacionados para concepção deste trabalho:  

• Analisar as estruturas mecânicas e eletrônicas já 
implementadas;  

• Analisar o firmware em uso; 
• Verificar possíveis fatores que interferem na obtenção 

das medidas;  
• Realizar ajustes necessários para aperfeiçoar o 

experimento. 
 
Para tanto, o estudo desta experiência (estado de 

desenvolvimento, problemas pendentes e melhoramentos 
previstos) serve para contextualizar o pesquisador no projeto. O 
redesenho da interface da página de acesso à experiência tem 
como objetivo a organização e a clareza das informações 
apresentadas ao usuário. Por sua vez, o melhoramento da 
medição do ponto de impacto se faz necessário, pois a medida 
apresentava uma incerteza acima de um centímetro, o que 
impedia que variações de ângulo menores para o lançamento do 
projétil fossem aplicadas. 

A estrutura do TCC inicialmente expõe a importância e a 
aplicabilidade dos laboratórios remotos na área de Física. Em 
seguida, apresenta a experiência remota do lançamento de um 
projétil desenvolvida até então, descrevendo e analisando os 
conceitos físicos envolvidos, a estrutura mecânica, o hardware, o 
firmware e o sítio de acesso à experiência. Após serão 
apresentadas as análises e a identificação dos pontos a serem 
adequados, bem como melhorias realizadas e suas 
metodologias. Por fim, serão expostas as discussões dos 
resultados obtidos. 



 

2 LABORATÓRIOS DE EXPERIMENTAÇÃO REMOTA NA 
ÁREA DE FÍSICA  
 
 

A educação vem sofrendo grandes mudanças nas ultimas 
décadas. Segundo Silva (2006 apud PALADINI, 2008, p.3), um 
dos fatores para estas mudanças é que: 

 
A população de estudantes aumentou 
maciçamente, porém a multiplicação trouxe 
atrelada a si uma grande diversidade, a partir 
de uma população heterogênea de 
estudantes, que exige maior flexibilidade do 
ensino disponibilizado, criando uma pressão 
no tempo e no espaço. 

 
Com isso, há necessidade das Instituições de Ensino 

Superior (IES) desenvolverem novas formas de tornar o ensino 
cada vez mais acessível a esta nova geração de estudantes, 
devendo haver comprometimento com a inovação e a 
atualização do processo de aprendizagem (SILVA, 2006). 

Para cumprir com esses objetivos e ainda aperfeiçoar o 
tempo que o aluno emprega na realização das práticas 
laboratoriais, surgiu a necessidade da criação de sistemas de 
apoio ao estudante, o que motivou a criação dos laboratórios de 
experimentação remota.  

Estes são laboratórios reais, porém acessados de qualquer 
local por meio de dispositivos eletrônicos conectados à Internet, 
como por exemplo, computadores, smartphones, tablets, entre 
outros. Conforme Borges (2000 apud Schuhmacher, 2004, p.3),  

 
[...] o Laboratório de Experimentação Remota 
[...] é uma aplicação educacional nova que 
permite [...] estudantes buscar informações 
no mundo real a partir de um computador 
remoto e em tempo real.  
 

Paladini (2008, p.25) descreve um laboratório remoto 
como: 

 
[...] um conjunto de recursos compartilhados 
em rede com a finalidade de que os usuários 
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possam por em prática, mediante o acesso 
remoto, o monitoramento dos experimentos e 
a gestão destes recursos, [bem como] os 
conhecimentos adquiridos nas aulas [...] sem 
ter que contar com material sofisticado ou 
com componentes caros e difíceis de serem 
obtidos.  
 

Tal recurso tem sido utilizado no ensino, especialmente 
nas disciplinas que utilizam práticas experimentais e por 
empresas no treinamento de pessoal especializado. 

Outro aspecto a destacar é que o ensino na área de Física 
muitas vezes apresenta limitações devido à ausência de 
experimentação prática. Segundo Ferreira e Villani (2002, p.63),  

 
[...] em geral, os professores fecham o círculo 
de possibilidades de explicações ao que eles 
conhecem de sua prática, pois acreditam 
essa ser a única forma para ter um certo 
domínio em sua interação com os alunos. 
Ainda hoje fórmulas e resoluções de 
exercícios constituem atividades preferidas, 
ao passo que laboratório didático, 
simulações, história da ciência, filmes e 
outros recursos metodológicos raramente 
são utilizados. O resultado é que os alunos 
se convencem da extrema dificuldade da 
Física e poucos investem na tentativa de 
aprender. 
 

As atividades de experimentação podem auxiliar no ensino-
aprendizagem de Física. Conforme Araújo e Abib (2003, p.176),  

 
[...] o uso de atividades experimentais como 
estratégia de ensino de Física tem sido 
apontado por professores e alunos como 
uma das maneiras mais frutíferas de se 
minimizar as dificuldades de se aprender e 
ensinar Física de modo significativo e 
consistente. 
 

Em contra partida, Cardoso e Takahashi (2011, p.187) 
referem que:  
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[…] a realização de atividades experimentais 
no ensino de nível básico é extremamente 
limitada, para não dizer inexistente. Um dos 
motivos que dificultam o uso desse tipo de 
atividade é o alto custo necessário para a 
implementação e manutenção de laboratório 
nas escolas. Além disso, a quantidade de 
alunos neste tipo de laboratório é bem 
restrita e os horários para acesso aos 
equipamentos dependem da disponibilidade 
do profissional responsável para acompanhar 
as práticas. 
 

A fim de sanar estes problemas, um professor de Física 
pode dispor de experimentos simples, lúdicos e criativos. Outro 
recurso consiste em utilizar simuladores virtuais, interativos ou 
não. Visando ainda experimentos de baixo custo, há a alternativa 
da implantação de laboratórios de experimentação remota.  

Tais recursos tem o objetivo de prover uma melhor 
compreensão dos fenômenos físicos, pois:  

 
[…] a experimentação pode ser descrita 
considerando-se três polos: o referencial 
empírico; os conceitos, leis e teorias; e as 
diferentes linguagens e simbolismos 
utilizados em física. As atividades 
experimentais têm o papel de permitir o 
estabelecimento de relações entre esses três 
polos.  (SÉRÉ; COELHO; NUNES, 2003, 
p.39) 

  
Além de contribuir para a educação presencial, o 

laboratório remoto tem uma participação importante quando se 
trata de educação à distância, porque segundo Cardoso e 
Takahashi (2011, p.189) “pode […] auxiliar o aprendiz 
independentemente das aulas e viabilizar a realização de 
experimentos mais complexos e/ou de difícil acesso”.  

Com a crescente expansão deste tipo de ensino, 
principalmente nas áreas das ciências exatas, como a Física, a 
exigência de aulas práticas à distância emerge como um novo 
desafio para as instituições de ensino. 
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Em levantamento realizado a partir de periódicos Qualis A, 
de 2000 a 2009, Cardoso e Takahashi (2011) concluíram que a 
maior parte dos artigos sobre experimentos remotos estão 
relacionados com a área de ensino de Engenharia e nenhum, 
dentre os 31 artigos pesquisados, na área de Física. Este dado 
justifica-se, de acordo com os variados autores encontrados, no 
fato de que:  

 
[…] as engenharias necessitam de 
experimentação, de prática, para a inserção 
do egresso no mercado de trabalho e que a 
prática é de fundamental importância para a 
aprendizagem dos conceitos relacionados 
com as disciplinas. (CARDOSO; 
TAKAHASHI, 2011, p.194) 

 
A justificativa acima também se aplica aos estudantes de 

Física, bem como de outras ciências. Assim sendo, o presente 
trabalho ajuda a suprir a deficiência nesta área. 

 
 

2.1 IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TICs) 
 
 

O uso de laboratórios para estudos relacionados a 
experimentos que podem ser operados remotamente é 
relativamente recente e por isso ainda pouco explorado. Essa 
tecnologia só pôde ser desenvolvida devido aos grandes 
avanços tecnológicos dos últimos vinte anos, como por exemplo, 
a engenharia de automação e controle, assistida por 
computadores, Internet e webcams, que são elementos 
essenciais para esse tipo de experimentação. 

O computador têm se mostrado como uma ferramenta 
capaz de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e 
segundo Costa (1995 apud Schuhmacher, 2004, p.2), 
desempenha: 

 
[...] um papel importante na aprendizagem da 
Física, pois, quando empregado 
criteriosamente, se transforma numa 
ferramenta auxiliar de valor inestimável para 
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o aprendizado e numa fonte de estímulo à 
criatividade inesgotável. 

 
Com a globalização, fomentada pelas TICs, alunos de 

diversas localidades podem trocar experiências, repercutindo, 
assim, numa melhor qualificação do aprendizado. O uso da 
internet, com o fim de aproximar os estudantes entre si, faz com 
que a aprendizagem transcenda os espaços escolares e permeie 
as atividades sociais (CARDOSO, TAKAHASHI, 2011). 

Segundo Omid, Sajjadiye e Alimardani citados por Cardoso 
e Takahashi (2011, p.203-204),  

 
[...] as aplicações das TICs em contextos 
educativos sugerem que os laboratórios 
realizados através do uso da Internet podem 
fornecer mais oportunidades para 
experiências de laboratório e melhorar o 
método de ensino.  

 
 
2.2 FUNCIONAMENTO 
 
 

De modo geral, utilizando-se um laboratório remoto podem 
ser acessados equipamentos, bancadas e experimentos, por 
meio de um computador conectado à Internet, como mostra a 
figura 1.  

 

 
FIGURA 1 – Funcionamento geral de um laboratório de 

experimentação remota4 

                                                             
4 Cardoso e Takahashi (2011). 
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O computador do usuário acessa o servidor Web por meio 

da Internet, busca informações detalhadas sobre a natureza do 
experimento e o executa. O servidor Web permite o acesso ao 
laboratório, o controle dos dispositivos e a obtenção dos 
resultados do experimento. As funções básicas da interface 
programável são: interpretar o comando do usuário para que ele 
seja executado no aparato experimental, bem como, os dados 
obtidos dos experimentos para que o servidor Web possa 
repassar ao usuário. Para visualização do experimento são 
incluídas câmeras, na maioria dos casos. 

Para um funcionamento eficiente, Johnston e Agarwal 
(1995, tradução nossa), listam requisitos para um laboratório de 
experimentação remota, tais como:  

• Controle e monitoramento remoto do experimento;  
• Dispositivo eletrônico conectado com a internet; 
• Segurança para acessar o experimento, dados seguros 

e confidenciais; 
• Colaboração entre vários pesquisadores em múltiplos 

lugares; 
• Interface coerente e de fácil usabilidade. 
 
 

2.3 VANTAGENS 
 
 
A implantação de laboratórios de experimentação remota 

oferece vantagens para as instituições de ensino. Silva (2006, 
p.135) elenca as seguintes: 

• Maior utilização dos equipamentos por estarem 
disponíveis durante 24 horas por dia e 365 dias ao ano; 

• Não é necessário manter fisicamente abertos os 
laboratórios remotos, basta que estejam em 
funcionamento; 

• Os alunos e professores podem organizar melhor seu 
tempo, fomentando o trabalho autônomo, imprescindível 
no atual modelo educacional; 

• Os laboratórios remotos podem ser colocados à 
disposição da sociedade.  

• Viabilização dos cursos totalmente a distância; 
• Inserção dos usuários em um contexto real. 
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Além disso, a experimentação remota busca resolver os 

problemas de acesso aos laboratórios presenciais, com o 
objetivo de incrementar as atividades práticas em um curso, 
reduzir os custos de gestão e manutenção desses laboratórios e 
diminuir os custos de deslocamento, recursos humanos, entre 
outros.  

 
 

2.4 EXEMPLOS DE LABORATÓRIOS REMOTOS 
 
 
Na internet, encontram-se laboratórios remotos 

desenvolvidos em instituições de diversos locais do mundo. 
Como exemplos, na Espanha há o WebLab-Deusto; no Brasil o 
RExLab; na Suécia o OpenLabs; em Portugal o Physics 
LabFARM. Estes laboratórios disponibilizam alguns experimentos 
na área de física e física aplicada na área de engenharia. 

 
 

2.4.1 Physics LabFARM 
 
 

Conforme já citado, o Physics LabFARM, no qual este 
trabalho está inserido, é um projeto do ISEP que visa 
implementar um conjunto de experiências remotas nas áreas de 
eletricidade, eletrônica básica e física experimental, com a 
finalidade de ser utilizado nas diversas unidades curriculares que 
lecionam estes conteúdos. Atualmente, o único experimento 
acessível na página do projeto é denominado Laboratório 
Remoto de Instrumentação.  

Na conferência internacional Remote Engineering & Virtual 
Instrumentation (REV), realizada em Bilbau, Espanha, em 2012, 
um artigo com o título “A Flexible Online Apparatus for Projectile 
Launch Experiments”, desenvolvido no Physics LabFARM, foi 
premiado como melhor demonstração remota entre dez trabalhos 
apresentados por instituições portuguesas, espanholas, 
brasileiras e australianas. Porém, não está disponível na Internet, 
pois ainda está sendo testado. Desse modo, serão apresentados 
tais experimentos. 
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2.4.1.1 Laboratório Remoto de Instrumentação 

 
 

Este experimento começou a ser desenvolvido pelo 
Instituto Tecnológico de Blekinge, na Suécia, em 1999, e foi 
divulgado em 2000 com o nome Virtual Instrument Systems In 
Reality (VISIR).  

O primeiro protótipo constituía-se de uma bancada 
laboratorial para análise de circuitos pré-definidos e era 
acessado através da Internet, sendo testado em unidades 
curriculares ministradas regularmente nesse Instituto.  

O segundo protótipo, lançado em 2002, já era capaz de 
emular um laboratório tradicional, representando um importante 
avanço na implementação de um laboratório remoto na área de 
eletrônica.  

O VISIR pretende ser a réplica de um laboratório real, com 
o propósito de realizar experiências remotas com circuitos 
elétricos, eletrotécnicos e eletrônicos.  Este experimento conta, 
nos dias de hoje, com a colaboração de outras instituições, 
inclusive o ISEP. 

Nesta plataforma os equipamentos de bancada de um 
laboratório comum, como osciloscópio, multímetro, gerador de 
funções e fonte de alimentação, são substituídos por um único 
equipamento, o NI PXI-1033, produzido pela National Intruments 
(figura 2). 

  

 
FIGURA 2 – Computador, NI PXI-1033 e matriz de relés do VISIR5 

                                                             
5 Gustavsson (2007). 
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As saídas e entradas deste equipamento são conectadas a 
uma matriz de relés, que é formada por várias placas 
justapostas. Ela foi desenvolvida pelo Departamento de 
Processamento de Sinais, do Instituto Tecnológico de Blekinge, 
para conectar os componentes entre si, substituindo as conexões 
feitas com fios no circuito, além de conectar os componentes ao 
equipamento de medição. 

Tanto o NI PXI-1033, quanto a matriz, são controlados por 
um computador programado em LabVIEM (acrônimo de 
Laboratory Virtual instrument Enginnering Workbench). A figura 3 
apresenta o diagrama de blocos desta plataforma. 

 

 
FIGURA 3 – Diagrama de blocos da plataforma VISIR6 
 
Para utilizar o experimento, o aluno deve acessar o sítio 

https://physicslabfarm.isep.ipp.pt/, e efetuar login; caso não 
possua, pode acessar como convidado. Apenas um usuário por 
vez pode utilizar o laboratório durante o período de uma hora.  

Após o login, uma página HTML contendo a interface do 
experimento é carregada no navegador do usuário (figura 4). 

                                                             
6 Gustavsson (2007). 
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FIGURA 4 – Tela inicial do VISIR7 

 
Nessa tela, o estudante pode selecionar os instrumentos 

de bancada que serão utilizados, ao clicar em “Done” aparecerá 
a matriz para montar o circuito.  

As possibilidades de disposição dos componentes no 
circuito e os limites da tensão, geradas pela fonte de alimentação 
e pelo gerador de funções, podem ser configuradas 
anteriormente pelo professor ou outro administrador do sistema. 
Para tanto, é disponibilizado um manual que descreve como 
gerenciar o uso do sistema e, por exemplo, adicionar novos 
experimentos. 

Na parte de baixo da tela inicial do experimento encontram-
se experiências já preparadas. Como exemplo, foi utilizada a 

                                                             
7 https://physicslabfarm.isep.ipp.pt/. 



 

  

experiência denominada “Duas resistências – CC”
mostra este experimento. 

 

FIGURA 5 – Circuito montado na matriz do VISIR
 
Após montar os resistores em série foi medida a 

resistência total do circuito através do multímetro (
 

 
FIGURA 6 – Resistência medida pelo multímetro do VISIR

 
É importante destacar que a medição ef

simulada, mas real. 

                                                             
8 https://physicslabfarm.isep.ipp.pt/. 
9 https://physicslabfarm.isep.ipp.pt//. 
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CC”. A figura 5 

 
Circuito montado na matriz do VISIR8 

rie foi medida a 
resistência total do circuito através do multímetro (figura 6). 

Resistência medida pelo multímetro do VISIR9 

ão efetuada não é 
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2.4.1.2 Um Aparelho Flexível para Experimentos de Lançamento 
de Projétil Online 

 
 

Este experimento, assim como o objeto deste trabalho, 
auxilia o estudo do lançamento de projétil, propicia uma 
aprendizagem de Física mais flexível e é desenvolvido 
exclusivamente no ISEP.  

Este aparelho (figura 7) permite aos estudantes determinar 
a aceleração da gravidade, entre outros parâmetros do 
movimento do projétil. Possui um servidor interno, o que permite 
que seja operado remotamente através da Internet, necessitando 
apenas de energia elétrica e uma conexão Ethernet.  
 

 
FIGURA 7 – Experimento de Lançamento de Projétil10 

 

                                                             
10 Paiva (2012). 
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Para o acesso remoto, em um determinado intervalo de 
tempo, o usuário deve realizar um prévio agendamento (figura 8).  

 

 
FIGURA 8 – Interface para agendamento da experimentação11 

 
A parte física do experimento é constituída por: seletor, 

elevador, eletroímã, rampa e coletor. Em suma, o seletor elege 
uma entre três bolas com diferentes pesos e diâmetros (de 14 a 
18 mm), permitindo o estudo da influência da massa no 
movimento do projétil. Já a função do elevador é carregar a 
esfera até o eletroímã, que ao ser desligado lança o projétil 
através da rampa. Por fim, o coletor, através da gravidade, 
recolhe a bola lançada novamente para o seletor. 

A interface Web do experimento (figura 9) permite aos 
usuários configurar a altura (máxima de 38 cm), o ângulo (entre -
20º e 20º) e o peso da bola, e iniciar o lançamento. Por meio de 
uma webcam, um vídeo é transmitido em tempo real durante 
todo o processo, e o momento do impacto é registrado através 
de uma fotografia. 

 

 
FIGURA 9 – Interface de configuração do experimento12 

                                                             
11 Paiva (2012). 
12 Paiva (2012). 
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O coletor, além de recolher a bola, tem o objetivo de medir 
o ponto de impacto da esfera. Para tanto, ele possui um sistema 
óptico com base em uma barreira luminosa refletora de 
infravermelhos, assim, a medida é obtida interrompendo uma 
série de fotodetectores. Após o lançamento, a interface 
apresenta a fotografia e os dados obtidos. 

 
 

2.4.2 RExLab 
 
 

O RExLab, Laboratório de Experimentação Remota da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), surgiu em 1997 
e um de seus objetivos, segundo seu sítio 
http://rexlab.ararangua.ufsc.br, 

 
[…] é atender a necessidade de apropriação 
social da ciência e da tecnologia, 
popularizando conhecimentos científicos e 
tecnológicos, estimulando os jovens a 
inserirem-se nas carreiras científico-
tecnológicas e buscar iniciativas que 
integrem a educação científica ao processo 
educacional promovendo a melhoria devido à 
atualização/modernização do ensino em 
todos os seus níveis, enfatizando ações e 
atividades que valorizem e estimulem a 
criatividade, a experimentação e a 
interdisciplinaridade. 

 
Atualmente, o RExLab conta com uma rede denominada 

RExNet (do inglês: Remote Experimentation Network), com mais 
de uma dezena de instituições de ensino, pesquisa, extensão e 
de disseminação de informação, da Europa e da América Latina 
(Brasil, Portugal, Chile, Alemanha, México e Escócia), tendo 
como objetivo principal o compartilhamento de recursos. 

O RExLab apresenta atualmente seis experimentos 
remotos em seu sítio, denominados: Modulador de Ondas - 
PWM; Resistência de Materiais; Temperatura de Aerogeradores; 
Meios de Propagação do Calor; Quadro Elétrico - AC; e 
Conversão de Energia Luminosa em Elétrica. Porém, apenas os 
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dois últimos citados estão acessíveis e funcionando para o 
público externo.  

 
 

2.4.2.1 Experimento Quadro Elétrico - AC 
 
 
Este experimento é controlado através da Internet por um 

microsservidor Web, e é constituído de um quadro elétrico AC 
para o estudo de associações em série, paralela e mista. 

O seu funcionamento ocorre quando o usuário ativa as 
chaves através de uma representação gráfica do circuito, 
acionando remotamente o circuito real. Este circuito é mostrado 
na página por meio de uma câmera instalada junto ao hardware. 
A figura 10 mostra a página do experimento em funcionamento. 

 

 
FIGURA 10 – Experimento Quadro Elétrico - AC13 

                                                             
13 http://rexlab.ararangua.ufsc.br/experimentos/?exp=quadro. 
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2.4.2.2 Conversão de Energia Luminosa em Elétrica 
 
 

O objetivo deste experimento é estudar a geração de 
energia a partir de uma fonte alternativa. Esse é constituído de 
uma pequena lâmpada que ilumina a placa solar gerando energia 
suficiente para acionar o motor e girar a hélice.  

Ao acionar o botão “Iniciar Experimento” através da página 
Web, a lâmpada é ligada durante 30 segundos e a hélice gira a 
partir da energia elétrica gerada pela célula fotovoltaica, 
convertendo assim energia luminosa em mecânica, conforme 
mostra a figura 11. 

 

 
FIGURA 11 – Experimento Conversão de Energia Luminosa em 

Elétrica14 
 
 

                                                             
14 http://rexlab.ararangua.ufsc.br/experimentos/?exp=conversao. 
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2.4.3 Outros Laboratórios Remotos 
 
 
2.4.3.1 OpenLabs 
 
 

É um projeto que contém os diferentes laboratórios 
remotos do Instituto Tecnológico de Blekinge, Suécia. 
Atualmente existem quatro laboratórios, em diversas áreas, como 
a teoria de antena, eletrônica, segurança e processamento de 
sinal (análise de vibrações).  

O instituto empenha-se para manter o desenvolvimento o 
mais aberto possível, permitindo a participação de outros 
interessados no projeto. Desta forma, na página 
http://openlabs.bth.se/, o código fonte está disponível sob a 
licença de código aberto.  
 
 
2.4.3.2 WebLab-Deusto 
 
 

O laboratório remoto da Universidade de Deusto, Espanha, 
esta disponível para os alunos desde fevereiro de 2005. Seu sítio 
é https://www.weblab.deusto.es/. A figura 12 apresenta os 
experimentos encontrados na página deste laboratório.  

 

 
FIGURA 12 – Experimentos encontrados na página do WebLab-

Deusto15 
                                                             
15 https://www.weblab.deusto.es/. 



 



 

3 CONCEITOS E ESTRUTURAS DO EXPERIMENTO REMOTO 
 
 

Por se tratar de um experimento remoto na área de Física, 
faz-se mister descrever e analisar os conceitos físicos 
envolvidos, a estrutura mecânica, o hardware, o firmware e o 
sítio de acesso à experiência.  

 
 

3.1 CONCEITOS FÍSICOS ENVOLVIDOS 
 
 
3.1.1 Movimento de Projéteis 
 
 

Galileu, no século XVI, baseado em fatos experimentais, 
enunciou o Principio da Independência dos Movimentos: 
“Quando um móvel realiza um movimento composto, cada um 
dos movimentos componentes se realiza como se os demais não 
existissem”.  

Os conceitos físicos envolvidos neste experimento são 
explicados pelo estudo do movimento dos projéteis. Este pode 
ser descrito como um movimento bidimensional de um corpo que 
é lançado com certa velocidade inicial (��), possuindo assim os 
componentes vertical (eixo �) e horizontal (eixo �), em relação a 
uma origem fixa e locomovendo-se livremente sob a ação da 
gravidade. A figura 13 apresenta estes vetores e seus 
componentes vetoriais. 

 

 
FIGURA 13 – Trajetória do lançamento de um projétil, mostrando os 

vetores da velocidade e seus componentes vetoriais16 

                                                             
16 http://educar.sc.usp.br/sam/proj_roteiro.htm.  
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O componente horizontal realiza um movimento retilíneo 
uniforme (MRU). Já o componente vertical é caracterizado pelo 
movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV).  

O atrito exercido pela rampa, a resistência do ar, a rotação 
da terra e as variações da aceleração devido à gravidade tornam 
este movimento complexo. Para simplificar, serão desprezados 
esses fatores. 

Considerando a direção positiva, no eixo � para cima e no 
eixo � na direção do lançamento, o projétil possui uma 
aceleração constante, dirigida verticalmente para baixo, devido à 
ação da gravidade (�). O módulo desta é aproximadamente: 

 
� ≅ 9,80665	�/��     (1) 

 
Assim, o componente vertical da aceleração (��) é dado 

por: 
 

�� = −�      (2) 
 

E o componente horizontal da aceleração (��) é: 
 

�� = 0       (3) 
 

Separando �� nos componentes vertical (���) e horizontal 
(���), obtemos: 

 
��� = �� ��� �      (4) 
��� = �� ��� �      (5) 

 
Sendo �� nula, o componente horizontal da velocidade (��) 

conserva o valor de ��� durante todo o movimento: 
 

�� = ���			→ 		�� = �� ��� �    (6) 
 
O componente vertical da velocidade (��) possui 

aceleração (��) constante e, por isso, varia com o tempo: 
 

�� = ��� − � 		 → 	�� =	�� ��� � − �    (7) 
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Neste experimento o projétil é lançado com certa altura 
inicial (��). Deste modo, os componentes de deslocamento do 
projétil são: 

 
� = ��� 		 → 		 � = �� ��� �      (8) 

� = �� + ��� − "#$
� 		→ 		� = �� + �� ��� �  − "#$

�  (9) 

 
Assim, através das equações 8 e 9, a função da trajetória 

do projétil �(�) pode ser obtida: 
 

�(�) = �� + &'(
&')

� − "
&')$ ��    (10) 

 
O que pode ser simplificado: 
 

�(�) = �� +  ��� � − "
�(&' *+, -)$ ��   (11) 

 
No instante em que o projétil atinge o ponto mais alto da 

sua trajetória (	 ./), a velocidade vertical (��) é nula, de modo 
que: 

 

�� = �� ��� � − � ./ = 0		 → 	 	 ./ = &' ,01 -
"   (12) 

 
Substituindo este resultado na equação 9, obtém-se a 

altura máxima atingida pelo projétil (�/): 
 

�/ = �� + &'$ ,01$-
�"      (13) 

 
Ao atribuir o valor zero à variável � na equação 9, 

encontra-se o tempo de voo  do projétil ( 2): 
 

 2 = ��� + 3&'($4�"�'
"      (14) 

 
Consequentemente, obtém-se o alcance do projétil (5) por 

meio da seguinte equação: 
 

5 = �� ��� �  2      (15) 
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3.1.2 Velocidade Inicial Teórica do Lançamento do Projétil no 
Experimento 

 
 
O projétil é uma esfera maciça que, quando lançado por 

meio da rampa, possui uma velocidade inicial (��). Essa 
velocidade pode ser calculada aplicando-se a lei de conservação 
de energia. Admitindo-se que a esfera quando é lançada rola 
pela rampa, a energia potencial é convertida em energia cinética 
translacional e rotacional. A figura 14 mostra o esquemático 
desse lançamento. 

 

 
FIGURA 14 – Esquemático do sistema experimental 

 
A equação que representa a conversão de energia 

potencial em cinética é: 
 

��∆ℎ = /&$
� + 89$

�      (16) 

 
Na qual, ∆ℎ é a variação de altura da rampa: 
 

∆ℎ = (ℎ0 + ℎ1) − ℎ3     (17) 
 
O momento de inércia da esfera (<) é dado por: 
 

< = �/=$
>       (18) 

 
E a velocidade angular (?) é expressa pela relação: 
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? = &
=       (19) 

 
Por fim, �� é expressa por: 

  

�� = 3@�"∆A
B       (20) 

 
 
3.1.3 Simulação da Experiência no MATLAB 
 
 

Após obter a equação da velocidade inicial (��) com a qual 
o projétil é lançado, pode-se simular a experiência por meio do 
software Matlab. Para tanto, são necessários os valores das 
medidas de alturas envolvidas no lançamento (figura 14), 
conforme apresenta a tabela 1. 

 
TABELA 1 – Dimensões do sistema de lançamento 

Altura h1 25 cm 
Altura h0 26 cm 
Largura da Rampa (C=D/E) 11,5 cm 
Altura h2 sin � C=D/E 

 
O código da simulação realizada encontra-se no apêndice 

A. Nela foram criados três gráficos que permitirão a comparação 
com os resultados do experimento real.  A figura 15 apresenta o 
tempo de voo para cada ângulo de 0º a 45º, destacando os 
múltiplos de 5º. 

 

 
FIGURA 15 – Tempo de voo para cada ângulo de 0º a 45º 
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Conforme esperado, percebe-se que quanto maior o 
ângulo, maior o tempo de voo do projétil. 

A figura 16 relaciona cada ângulo com a distância 
alcançada pelo projétil na simulação. 

 

 
FIGURA 16 – Distância alcançada pelo projétil para cada ângulo 

 
Nota-se que na simulação o ângulo de 23º foi o que obteve 

o maior alcance (50,85 cm) e os ângulos de 45º e 0º obtiveram 
os menores valores, respectivamente, 43,16 cm e 43,09 cm. 

A figura 17 apresenta a simulação das trajetórias do projétil 
para os ângulos 0º, 15º, 30º e 45º, e mostra, também, a altura e o 
alcance máximo de cada lançamento.  
 

 
FIGURA 17 – Parábolas das trajetórias para os ângulos 0º, 15º, 30º 

e 45º 
 

Observa-se que a maior altura foi atingida com o 
lançamento a 45º, o que era esperado. O maior alcance, 50 cm, 
foi obtido com o ângulo de lançamento em 30º, seguido pelo 
ângulo de lançamento de 15º. Além disso, observa-se que as 
trajetórias formam uma parábola. 



 

  

3.2 ESTRUTURA MECÂNICA DO EXPERIMENTO
 
 

O equipamento é composto por uma rampa de lançamento, 
uma base que recebe o projétil, duas canaletas e 
fixados em uma madeira. “Embora ainda não seja o material 
ideal, a madeira possui características necessárias para agr
confiabilidade e rigidez ao protótipo” (BORBA, 2011
figura 18 apresenta esta estrutura mecânica. 

 

FIGURA 18 – Estrutura mecânica do experimento
 
Segundo Borba (2011, p.13), responsável pela construção 

desta estrutura: 
 

Devido aos materiais utilizados e a forma de 
construção do sistema, a rampa não possui 
grande confiabilidade como deveria. O tubo 
responsável pela condução da esfera deveria 
ser feito de um material levemente rígido, 
porém flexível […] um tubo de borracha seria 
ideal, porém não foram encontrados tubos 
com essas características no mercado local, 
sendo assim, optou-se pela utilização de 
tubos de espuma, utilizados no isolamento 
térmico de tubos de cobre em sistemas 
térmicos […] apesar de não ser o método 
mais indicado, mostrou-se eficaz. 

                                                             
17 Koch (2011). 
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DO EXPERIMENTO 

O equipamento é composto por uma rampa de lançamento, 
duas canaletas e um elevador, 

não seja o material 
madeira possui características necessárias para agregar 

” (BORBA, 2011, p.10-11). A 

 
Estrutura mecânica do experimento17 

pela construção 

Devido aos materiais utilizados e a forma de 
construção do sistema, a rampa não possui 
grande confiabilidade como deveria. O tubo 
responsável pela condução da esfera deveria 

ial levemente rígido, 
um tubo de borracha seria 

ideal, porém não foram encontrados tubos 
com essas características no mercado local, 

se pela utilização de 
tubos de espuma, utilizados no isolamento 

obre em sistemas 
apesar de não ser o método 

eficaz.  
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O sistema mecânico utilizado para alterar o ângulo da 
rampa com relação ao eixo horizontal funciona através de uma 
cremalheira, conectado a um motor de passo, a qual, quando 
acionada pelo motor, desliza sobre uma superfície lisa (
19), e move uma alavanca responsável pela elevação da rampa 
(figura 20). É nesta rampa que está fixado o tubo responsável 
pela condução da esfera, um sensor fotoelétrico e o 
acelerômetro. De acordo com Borba (2011, p.13) “Este é um 
sistema simples, funcional e de fácil montagem”. 

 

FIGURA 19 – Cremalheira do sistema mecânico e o motor de passo 
utilizados para alterar o ângulo18 

 

FIGURA 20 – Estrutura da Rampa utilizada para alterar o ângulo de 
lançamento do projétil (alavanca e acelerômetro), e um 

fotoelétrico19 

                                                             
18 Borba (2011). 
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sistema mecânico e o motor de passo 

 
Estrutura da Rampa utilizada para alterar o ângulo de 

 sensor 



 

  

Conforme Borba (2001, p.15), “a fixação do motor de passo 
foi realizada de tal maneira, que é possível
escorregamentos entre a cremalheira e a engrenagem, 
requisitando manutenção ocasional”. 

A estrutura que recebe o lançamento do projétil 
funcionamento baseado em extensômetros. A extremidade distal 
da placa metálica, onde a esfera colide, é fixa, enquanto a outra 
é tensionada por molas (figura 21).  

 

FIGURA 21 – Sistema de aquisição do alcance desenvolvido por 
Borba (2011)20 

 
De acordo com a distância do ponto no qual a

colide, em relação à parte fixa, ocorre uma maior ou menor 
oscilação da placa, identificando o alcance do projétil
distensão ocorrida nos extensômetros. 

Distensão é a quantidade de deformação de um corpo 
devido a uma força aplicada, pode ser positiva (tração) ou 
negativa (compressão). Mais especificamente, distensão (
definida como a mudança fracional no comprimento, como 
mostra a equação 21 e a  figura 22. 

 
 Equação da distensão: 
 

                                                                                                                        
19 Borba (2011). 
20 Borba (2011). 
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), “a fixação do motor de passo 
possível haver 

escorregamentos entre a cremalheira e a engrenagem, 

do projétil tem seu 
A extremidade distal 

, enquanto a outra 

 
ão do alcance desenvolvido por 

no qual a esfera 
maior ou menor 

o alcance do projétil por meio da 

Distensão é a quantidade de deformação de um corpo 
devido a uma força aplicada, pode ser positiva (tração) ou 
negativa (compressão). Mais especificamente, distensão (I) é 
definida como a mudança fracional no comprimento, como 
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I = ∆J
J         

 

FIGURA 22 – Distensão de um corpo devido a uma força aplicada
 

De acordo com Borba (2011, p.16), 
 

A área da prancha foi determinada 
empiricamente, sendo feitos diversos testes 
para determinar a área aproximada de queda 
da esfera, […] [que é de] aproximadamente 
350 x 50 mm. A prancha, portanto, possui 
400 x 90 mm, pois os pontos de fixação 
provocam a perda de certa área útil e a 
largura foi aumentada por motivos de 
precaução […] 

 
Os desenhos confeccionados por Borba (2011) para a 

produção da base que recebe o projétil constam no anexo A.
Após a esfera aterrissar, ela é redirecionada até o sis

de elevação, através de uma canaleta por meio da gravidade.
Este elevador, desenvolvido por Koch (2011), é composto de um 
parafuso sem fim acoplado a um motor de passo (figura 

 

FIGURA 23 – Estrutura do elevador (parafuso sem fim e motor de 
passo)22 

                                                             
21 http://www.ni.com/white-paper/3642/pt. 

 

 (21) 

 
Distensão de um corpo devido a uma força aplicada21 

A área da prancha foi determinada 
empiricamente, sendo feitos diversos testes 
para determinar a área aproximada de queda 
da esfera, […] [que é de] aproximadamente 
350 x 50 mm. A prancha, portanto, possui 
400 x 90 mm, pois os pontos de fixação 

rovocam a perda de certa área útil e a 
largura foi aumentada por motivos de 

Os desenhos confeccionados por Borba (2011) para a 
produção da base que recebe o projétil constam no anexo A. 

o sistema 
de elevação, através de uma canaleta por meio da gravidade. 

é composto de um 
figura 23). 

 
Estrutura do elevador (parafuso sem fim e motor de 
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A figura 24 ilustra o funcionamento do elevador, onde uma 
esfera metálica de 18 mm de diâmetro entra no elevador e é 
conduzida por um parafuso sem fim até a plataforma de 
lançamento.  

 

 
FIGURA 24 – Corte transversal do elevador23 

 
Ao sair desta estrutura, a bola é conduzida por outra 

canaleta, até a rampa de lançamento. No anexo B encontram-se 
os desenhos de montagem e construção do elevador, 
desenvolvidos por Koch (2011). 

 
 
 
 

                                                                                                                                 
22 Koch (2011). 
23 Koch (2011). 
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3.3 HARDWARE 
 
 

Os elementos que compõe a estrutura do hardware do 
experimento são demonstrados na figura 25. 
 

 
FIGURA 25 – Estrutura de comunicação do experimento24 

 
A principal placa de circuito impresso (PCI) do experimento 

foi desenhada por Koch (2011). Para tanto, ele utilizou o software 
Eagle, que é gratuito e relativamente fácil de utilizar.  

Utilizando as bibliotecas de componentes existentes no 
programa, constrói-se o esquema elétrico que será usado como 
base no projeto da PCI. Assim sendo, é muito importante a 
seleção correta dos componentes, pois além da sua aplicação 
básica também servirão de referência as suas características 
gerais, tais como o tamanho, o encapsulamento, a potência, etc.  

                                                             
24 Koch (2011).  
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Após a elaboração do esquema é possível gerar uma PCI, 
através de um rascunho fornecido pelo software. Este rascunho 
pode (e deve) ser alterado para a adequação e posicionamento 
físico dos componentes sobre a placa, de modo a facilitar a 
passagem das trilhas, montagens, fixações mecânicas e outros 
requisitos.  A figura 26 mostra o leiaute desenvolvido por Koch 
(2011). 

 

 
FIGURA 26 – Leiaute da principal PCI do experimento25 

                                                             
25

 Koch (2011). 
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3.3.1 Fonte de Alimentação do Experimento 
 
 
Um conversor CA/CA seguido de um circuito retificador 

alimenta o experimento com uma tensão CC de 15,3K. Este 
circuito (figura 27) consiste em um retificador de onda completa 
em ponte e um capacitor de 2.200μM em paralelo, utilizado para 
filtrar a tensão de saída, reduzindo o ripple.  

 

 
FIGURA 27 – Retificador de onda completa em ponte com filtro 

capacitivo26 
 
A ponte completa permite uma corrente máxima de 65. O 

conversor CA/CA oferece uma potência máxima de saída de 
20N. 
 
 
3.3.2 Arduino 
 
 

Arduino é uma plataforma de código aberto, baseada em 
placas simples controladas por microcontroladores da Atmel, 
(exemplos: ATmega168, ATmega328, ATmega32U4, 
ATmega1280 e ATmega2560), junto com um ambiente de 
desenvolvimento para software.  

Ele permite a gravação direta no microcontrolador por meio 
de uma conexão USB. Seu hardware é extensível, qualquer 
interessado pode fazer sua própria versão do módulo, 
estendendo-o e melhorando-o.  

Uma de suas grandes vantagens é possuir um enorme 
conjunto de placas auxiliares no formato de módulos (shields), 
                                                             
26 Koch (2011). 
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suas barras de pinos soquete permitem conectar facilmente os 
Shields, facilitando o desenvolvimento de projetos. 

As placas podem ser montadas por   qualquer pessoa 
ou adquiridas já prontas, possuem preços acessíveis, 
relativamente mais baratos em comparação com outras 
plataformas (Exemplos: Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, 
Phidgets, MIT's Handyboard), sendo facilmente encontradas, 
além de serem de fácil uso e programação. A linguagem utilizada 
é uma implementação do Wiring, um framework de programação 
de código aberto de microcontroladores.  

O software é multiplataforma (roda em Windows, 
Macintosh OSX e sistemas operacionais Linux), extensível e de 
código aberto, disponível para que programadores possam 
incrementar suas funcionalidades.  Para iniciantes, o ambiente 
de programação é simples, claro e fácil, porém flexível o 
suficiente para usuários avançados. 

 
 

3.3.2.1 Microcontrolador Arduino Mega 1280 
 
 
O modelo utilizado neste experimento é o Arduino Mega 

1280 (figura 28), segundo seu sítio oficial (http://arduino.cc/), este 
é baseado no microcontrolador Atmega1280, possui 128OP de 
memória flash, cinquenta e quatro pinos de entradas/saídas 
digitais, dos quais quatorze podem ser utilizados como PWM, 
dezesseis entradas analógicas, quatro portas seriais (UARTs), 
um cristal de oscilação de 16QRS e uma conexão USB.  

 

 
FIGURA 28 – Arduino Mega 128027 

                                                             
27 http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega. 
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Esse Arduino pode ser alimentado pela USB, por fonte de 
tensão ou bateria.  Ele já vem sendo utilizado desde a primeira 
fase do projeto, devido à capacidade de memória flash e ao alto 
número de entradas e saídas, fatores que coferem grande 
flexibilidade, permitindo posteriores upgrades sem necessidade 
de substituição do controlador. 

A figura 29 apresenta a correlação entre os nomes dos 
pinos do ATmega1280 e os nomes dos pinos no Arduino Mega 
1280. Esta informação é importante para a programação, pois a 
placa do Arduino não possui os nomes dos pinos do 
microcontrolador. 

 

 
FIGURA 29 – Correlação entre os pinos do Arduino e o 

ATmega128028 
                                                             
28 http://arduino.cc/forum/index.php/topic,66597.0.html. 
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No sítio oficial é disponibilizado o esquemático do circuito ( 
figura 30). 
 

 
FIGURA 30 – Esquemático do circuito do Arduino Mega 128029 

                                                             
29 http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega-schematic.pdf. 
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3.3.2.2 Arduino Ethernet Shield 
 
 
Para possibilitar a comunicação do Arduino via Internet, é 

necessário o uso de um Arduino Ethernet Shield (figura 31), o 
modelo utilizado baseia-se no chip de Ethernet Wiznet W5100 e, 
segundo o sítio oficial do produto, este modelo é capaz de prover 
IP nos protocolos TCP e UDP, suportando até quatro conexões 
simultâneas, conectando-se a Internet através de um RJ-45 
comum. 

 

 
FIGURA 31 – Arduino Ethernet Shield30 

 
O Arduino Ethernet Shield possui também uma entrada 

para cartão micro-SD, utilizada para hospedar arquivos, como 
um servidor, porém este recurso ainda não foi utilizado no 
experimento. 

 
 

3.3.3 Atuadores, sensores e seus respectivos circuitos 
 
 
O Arduino recebe as informações dos sensores e aciona 

atuadores para que o experimento da análise do lançamento do 
projétil possa ser realizado. 
                                                             
30 http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield. 
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3.3.3.1 Composição do elevador 
 
 

O hardware do elevador é composto por um motor de 
passo bipolar e um controlador. Ele é acionado pelo mesmo tipo 
de motor de passo utilizado para a angulação da rampa, que é 
fabricado pela Mercury Motor, modelo SM-42BYG011-25.  

Este motor oferece um torque de 0.23T� e requer uma 
corrente de 0,335. Suas indutâncias possuem uma resistência de 
34U por fase. O motor é operado por passos completos para 
fornecer um alto torque que o elevador necessita. Isso significa 
que as fases A e B são aplicadas com correntes na seguinte 
ordem: 5P → 5̅P → 5PWWWW → 5PW. 

Este motor é controlado pelo L298, ponte H dupla. Esse 
Circuito Integrado (CI) foi projetado para controlar cargas 
indutivas com corrente máxima de 2,55. Ele é alimentado com 
uma tensão de 12K, que é mantida constante por um regulador 
de tensão 7812 e seu circuito lógico é alimentado por 5K por 
meio de um 7805. Os três CIs são equipados com dissipadores 
para evitar o superaquecimento. 

As entradas do L298 são acionadas pelo Arduino por meio 
de seis saídas digitais, que ligam as fases A e B, e fazem o 
chaveamento necessário para mover o motor em passos 
completos. 

As rápidas mudanças de níveis de tensão das indutâncias 
causam uma alta corrente reversa que pode danificar o L298. 
Para protegê-lo é necessário inserir diodos. Como o fluxo de 
corrente sofre mudanças frequentemente, cada fase é equipada 
com quatro diodos, dois 1N4004 por conector. 

Para limitar a corrente de carga do motor, as saídas que 
controlam o sentido do motor, SEN_A e SEN_B, são conectadas 
ao terra por dois resistores de 10U em paralelo. A figura 32 
mostra este circuito. 

 



 

70 

 
FIGURA 32 – Esquemático do sistema de controle do motor de 

passo do elevador31 
 
 
3.3.3.2 Composição da rampa 

 
 
O módulo da rampa de lançamento é composto pelos 

sensores e atuadores descritos na tabela 2.  
                                                             
31 Koch (2011). 
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TABELA 2 – Componentes da rampa de lançamento32 
Componente Imagem Descrição Modelo 
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Os sensores fotoelétricos baseiam-
se na transmissão e recepção de 
luz, que pode ser refletida ou 
interrompida por um objeto a ser 
detectado. Esses são compostos 
por dois circuitos básicos: um 
responsável pela emissão do feixe 
de luz, transmissor, e outro 
responsável pela recepção do feixe 
de luz, receptor. F

ab
ric

an
te

: P
A

S
C

O
 

M
od
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o:

 M
E

-9
49

8A
 

U
m
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rô

m
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ro
  Este é um acelerômetro de três 

eixos completos com saídas de 
sinal condicionado de tensão. 
Proporciona medidas de aceleração 
com uma escala mínima de ±3g. 
Ele pode medir a aceleração da 
gravidade estática, bem como 
aceleração dinâmica resultante do 
movimento, choque ou vibração. 

F
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35
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  Motores de passo são transdutores 

cuja rotação possui um controle 
mais rígido sobre o deslocamento 
do eixo, cada deslocamento angular 
é chamado de passo. Este modelo 
em questão é um motor bipolar, 
com passo angular de 1,8° e torque 
máximo de 2,3T� com uma 
corrente de 0,335. 
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Este driver para motor de passo é 
uma placa de suporte para o CI 
A4983 da Allegro. Possui dois 
controladores de tensão (5K e 
3,3K), eliminando a necessidade de 
alimentação para o circuito lógico e 
para o motor. O controlador tem um 
limitador de corrente ajustável e 
cinco resoluções diferentes de 
micropassos. Ele opera de 8 a 35K 
e pode fornecer até 25 por bobina. 
Um potenciômetro permite ajustar a 
corrente máxima de saída. Além de, 
ter proteção de sobreaquecimento e 
contra corrente de crossover. 

F
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.: 
A
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o 
M
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o:
 A
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83

 

 
O driver A4983 foi utilizado em conjunto com o motor de 

passo (figura 19) e o acelerômetro para movimentar 
                                                             
32 Cherem (2010) e Borba (2011). 
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angularmente a rampa de lançamento. A figura 20 apresenta o 
acelerômetro sob a rampa. O Arduino controla os passos e a 
direção do motor através do driver. A figura 33 mostra o circuito 
necessário para controlar os dois motores. 

 

 
FIGURA 33 – Circuito necessário para controlar os dois motores33 

 
 Para assegurar um posicionamento preciso da rampa, o 

ângulo é medido pelo acelerômetro. Um de seus três eixos mede 
a aceleração da gravidade estática em função da sua inclinação, 
captando o posicionamento da rampa. Ele está conectado em 
uma entrada analógica do Arduino e envia sinais de tensão entre 
0 e 5K. São esses sinais que fornecem a sua inclinação, 
podendo assim fechar a malha e controlar a angulação de forma 
mais precisa.  

Os sensores fotoelétricos foram utilizados no início (figura 
34) e no final da rampa (figura 20), com objetivo de monitorar a 
passagem da esfera e obter o tempo que o projétil leva para 
percorrer a rampa. Tais sensores são compostos por um diodo e 
um fototransístor colineares e opostos. A luz emitida pelo diodo é 
captada pelo fototransístor, a saída do sensor, que está ligado a 
uma entrada digital do Arduino, é comutada para o nível alto. 
Quando a luz é interrompida pela bola a saída comuta para o 
nível baixo.  
                                                             
33 Koch (2011). 
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FIGURA 34 – Sensor fotoelétrico localizado no inicio da rampa34 

 
 
3.3.3.3 Composição da base que recebe o projétil 
 
 

Este sistema, desenvolvido por Borba (2011), é constituído 
de uma placa fina de metal. Uma das extremidades é fixada, 
enquanto a outra é pressionada por duas molas até um suporte 
metálico (figura 21). Este contato entre as duas placas é utilizado 
como sensor de interrupção quando há colisão da esfera. 

A base que recebe o projétil e mede o seu alcance é 
baseada em extensômetros (strain gauges), que são dispositivos 
cujas resistências elétricas variam na proporção do valor da 
distensão ocorrida nestes componentes. Estas variações são 
muito pequenas, e por isso é necessário acoplar os 
extensômetros a um circuito de Ponte de Wheatstone. Na saída 
da ponte ainda é necessário utilizar circuitos amplificadores de 
sinais, antes de serem medidos pelo microcontrolador. 

 
                                                             
34 Koch (2011). 
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3.3.3.2.1 Extensômetros (strain gauges) 
 
 
Extensômetros estão disponíveis comercialmente com 

valores de resistência nominal de 30 a 3000U, sendo 120, 350 e 
1000U os valores mais comuns. 

O extensômetro mais amplamente utilizado é o de ligação 
metálica. Este consiste de um fio bem fino de tiras metálicas 
dispostas em um padrão de grade, que maximiza a quantidade 
de fios ou lâminas metálicas sujeitas à distensão na direção 
paralela (figura 35).  

 

FIGURA 35 – Extensômetro de ligação metálica35

 
As grades dos extensômetros estão ligadas a um suporte 

fino chamado carrier. Dois extensômetros foram fixados
metálica que recebe o projétil. A oscilação da placa distende o
extensômetros, que respondem com mudanças linear
suas resistências elétricas. 

Neste experimento é muito importante que os 
extensômetros sejam devidamente fixados, de modo que a 
oscilação da placa distenda-os o máximo possível. Para este fim, 
é necessário posicionar estes próximos à parte fixa da placa
metálica, como mostra a figura 36. 
                                                             
35 http://www.ni.com/white-paper/3642/pt. 
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FIGURA 36 – Posicionamento dos extensômetros em relação à 
placa metálica36 

 
Um parâmetro fundamental do extensô

sensibilidade à distensão, expressada quantitativam
fator gauge (XM). Este é definido como a razão da mudança 
fracional na resistência elétrica para a mudança fracional no 
comprimento (distensão): 

 
XM = ∆Y/Y

∆J/J 		→ 	XM = ∆Y/Y
Z     

 
O XM para extensômetros metálicos é tipicamente em torno 

de 2. 
 
 

3.3.3.2.2 Ponte de Wheatstone 
 
 
A Ponte de Wheatstone (figura 37) é um circuito muito 

usado para medições de pequenas variações na resistência 
elétrica, devido a sua sensibilidade, particularmente no caso dos 
extensômetros. Ela é formada por quatro elementos resistivos e 
pode ser alimentada, quer por uma fonte de tensão
uma fonte de corrente.  

 

                                                             
36 Borba (2011). 
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FIGURA 37 – Ponte de Wheatstone37 
 

A equação da tensão de saída (K�) é dada por:  
 

K� = [ Y@
Y@4Y� − Y\

Y\4Y]^K_`     

 
Quando a relação das resistências a1 e a2 é igual à 

relação das resistências a3 e a4, a tensão de saída (K�
Assim, a ponte está equilibrada. Qualquer mudança de 
resistência em qualquer braço da ponte resulta em uma tensão 
de saída diferente de zero.  

Substituindo a1 por um extensômetro de mesmo valor
este se torna um elemento ativo, pois qualquer mudanç
resistência, ocasionada por sua distensão, desequilibra a ponte
produzindo uma tensão de saída (K�) diferente de zero.  

Ocorrendo um aumento na resistência de	a1, 
também K�. Um decréscimo nesta resistência diminui o valor d
K�. Por outro lado, também é verdade que, se a2 for substituído 
por um extensômetro, um acréscimo na sua resistência resulta 
numa redução de K�, e vice-versa. 

Desta maneira, tornando ambos os extensômetros ativos, a 
sensibilidade da ponte para distensão da placa é dobrada
tanto, fixa-se um extensômetro em modo de tração (ad +
outro em modo de compressão (ad − ∆a), em uma configuração 
de meia ponte (figura 38). 

 

                                                             
37 http://www.ni.com/white-paper/3642/pt. 
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FIGURA 38 – Representação dos extensômetros na placa e circuito 
de meia ponte38 

 
Nesta configuração, K� é obtida por meio da equação:
 

K� = [d2∗Z
� ^K_`      

 
Pode-se dobrar novamente a sensibilidade

todos os elementos resistivos forem extensômetros ativos
uma configuração de ponte completa (FIGURA 39

 

FIGURA 39 – Circuito de ponte completa
 
 
3.3.3.2.3 Amplificador 

 
 
Para amplificar o sinal oriundo da distensão 

extensômetros acoplados à base de aterrissagem do projétil
Borba (2011) utilizou como base o circuito 
Nogueira, Silva e Santos Filho (2009). A figura 40
circuito. 

                                                             
38 http://www.ni.com/white-paper/3642/pt. 
39 http://www.ni.com/white-paper/3642/pt. 
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Representação dos extensômetros na placa e circuito 

é obtida por meio da equação: 

 (24) 

se dobrar novamente a sensibilidade do circuito, se 
extensômetros ativos, em 

39). 

 
Circuito de ponte completa39 

amplificar o sinal oriundo da distensão ocorrida nos 
extensômetros acoplados à base de aterrissagem do projétil, 

circuito estudado por 
40 mostra esse 
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FIGURA 40 – Circuito de amplificação para aquisição de dados dos 

extensômetros40 
 
Nesse circuito, verifica-se que a Ponte de Wheatstone, 

contendo os extensômetros, é alimentada por 5K. Sua saída é 
conectada a um amplificador de diferenças de ganho 10, seguida 
de um amplificador não inversor de ganho 16, ambos 
amplificadores operacionais condicionam o sinal gerado pela 
ponte. Para que sinais de alta frequência não interfiram na 
leitura, o circuito possui um filtro passa-baixa.  

A figura 41 apresenta a adaptação desenvolvida por Borba 
(2011), lembrando que a principal PCI do experimento, no qual 
este circuito está inserido, foi desenhada e desenvolvida por 
Koch (2011). 

 

 
FIGURA 41 – Circuito elétrico, adaptado por Borba (2011), para 

aquisição de dados dos extensômetros41 
                                                             
40 Nogueria, Silva e Santos Filho (2009). 
41

 Koch (2011). 
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Borba (2011) inseriu na entrada do circuito, os capacitores 
f1 e f2, o resistor a1 e o diodo g1, que juntos formam o circuito 
responsável por dividir a tensão de alimentação em duas, 
teoricamente 12K e 5,1K, em relação ao terra, uma vez que o 
diodo Zener 1N4733 possui o valor de tensão de 5,1K. A Ponte 
de Wheatstone é alimentada por estas tensões e a referência 
dos amplificadores operacionais no circuito passa a ser 5,1K.  

Além disso, Borba adicionou duas resistências em paralelo 
para formar a Ponte de Wheatstone, na qual os resistores a4 e 
a5 representam os extensômetros.  

A saída da ponte também está conectada a um 
amplificador de diferenças de ganho 10, sendo que o 
amplificador não inversor agora possui um ganho em torno de 
105.  

Borba (2011) ainda retirou o filtro passa-baixa, deixando 
para filtrar as altas frequências através do microcontrolador e 
inseriu na saída um outro diodo Zener de 5,1K para limitar a 
tensão, já que esta saída é conectada a um dos canais de 
conversor A/D do Arduino que suportam até 5K de tensão. A 
resolução do A/D é de 10 bits. 

 
 

3.4 FIRMWARE 
 
 

A página HTML (anexo C), responsável pela interação 
entre os usuários e o experimento, foi desenvolvido por Cherem 
(2011). Esta interface Web foi implementada no firmware do 
Arduino. O acesso é realizado via LAN, usando o endereço IP do 
Ethernet Shield do experimento, habilitado pelo departamento 
responsável no ISEP. 

O número do IP da página é 192.168.2.149. Para acessá-la 
é necessário que o usuário esteja na mesma LAN do 
experimento. A interação acontece em três etapas.  

Na primeira, o usuário deve escolher o ângulo de saída da 
rampa, entre 0º, 15º, 30º e 45º. Para tanto, precisa clicar na 
“checkbox” do ângulo escolhido e depois clicar em “Selecionar” 
do respectivo ângulo (figura 42).  
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FIGURA 42 – Primeira etapa: regulagem do ângulo de saída
 
O Arduino ao receber a informação do ângulo de 

lançamento escolhido, verifica o valor atual do acelerôme
foi previamente calibrado (tabela 3).  Caso o valor deste esteja 
abaixo do ângulo escolhido, o motor avança um passo, do 
contrário, o motor recua um passo. Esta operação é repetida até 
que o valor do acelerômetro seja igual ao calibrado. Concluída a 
primeira etapa a página HTML é atualizada. 

 
TABELA 3 – Ângulo da rampa com relação ao acelerômetro
Ângulo da Rampa 0º 15º 30º 
Valor do Acelerômetro 500 532 558 576
 
Na segunda etapa, o usuário deve clicar em “Soltar o 

projéctil” e, em seguida, “Start” (figura 43). Deste modo, d
início ao lançamento do projétil. 

 

FIGURA 43 – Segunda etapa: lançar o projétil e iniciar o 
experimento43 

                                                             
42 Cherem (2011). 
43 Cherem (2011). 
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O microcontrolador aciona o elevador e aguarda a 
passagem da esfera pelo primeiro photogate, esse instante é 
armazenado na variável “Tempo1”. O mesmo ocorre quando a 
esfera atravessa o segundo photogate, armazenando este 
instante em “Tempo2”. É a diferença destes dois tempos que 
determina o tempo de descida da rampa. 

O projétil ao chegar à base que mede o seu alcance, 
interrompe um sensor de toque, localizado entre a extremidade 
distal da base que recebe o projétil e um de seus suportes. 
Nesse momento é armazenado o instante em “Tempo3”. 
Subtraindo “Tempo2” desta medida, obtém-se o tempo da 
trajetória do lançamento.  Segundo Borba (2011, p.25), 

 
A interrupção também é responsável por 
iniciar o armazenamento de 500 medidas 
obtidas pela mesa. Devido ao ruído verificado 
no sinal, foi necessária a aplicação de um 
filtro, o qual toma como valor atual a media 
entre a leitura atual e as próximas 4 leituras. 
Depois de aplicado o filtro, o sinal é 
analisado a fim de encontrar a duração do 
primeiro pulso, caso o valor 580 seja atingido 
o sistema inicia a contagem de amostras, 
parando apenas após 5 medidas 
consecutivas menores que 580. É a largura 
de pulso que será utilizada na equação de 
calibração do sensor, e nos dará o valor final 
da distância.  

 
A figura 44 esboça os acontecimentos acionados pela 

interrupção. 
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FIGURA 44 – Fluxograma dos acontecimentos acionados pela 

interrupção44 
 
Por fim, na terceira etapa, os resultados obtidos são 

apresentados na página HTML ( 
figura 45). 

 

  
FIGURA 45 – Terceira etapa: apresenta os resultados obtidos na 

página HTML45 
 

                                                             
44 Borba (2011). 
45 Cherem (2011). 



 

4 ANÁLISE, MELHORIAS E RESULTADOS OBTIDOS 
 

 
Após o primeiro contato com o experimento, deu-se inicio a 

análise dos pontos a serem aperfeiçoados. Constatou-se que a 
página Web de interação com o experimento, realmente 
necessitava de um redesenho e uma reestrutura. 

Além disso, o mecanismo de obtenção do alcance do 
projétil não possuía precisão e resolução acuradas.  
 
 
4.1 INTERAÇÃO DO USUÁRIO COM O EXPERIMENTO 
 

 
Com o objetivo de melhorar a interação do usuário com o 

experimento, tornando-a clara, concisa e organizada, foi 
necessário redesenhar a interface Web e, também, reestruturar a 
comunicação entre cliente e servidor.  
 
 
4.1.1 Redesenho da interface Web 
 
 

O leiaute da página HTML, quando comparado com o de 
outros experimentos remotos já apresentados, observou-se uma 
verticalização da disposição das informações referentes ao 
experimento. 

Sendo assim, a interface foi redesenhada de forma a 
apresentar todas as informações em uma única tela, sem a 
necessidade de o usuário rolar a tela para cima ou para baixo. 
(figura 46).  
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FIGURA 46 – Nova interface Web do experimento 

 
 

4.1.2 Reestruturação do Servidor Web 
 
 
No que tange à interação de comunicação do usuário com 

o experimento, anteriormente observava-se redundâncias nas 
solicitações, bem como divisões desnecessárias de etapas na 
interação com o usuário.  

Deste modo, o tipo de entrada da página HTML para a 
seleção do ângulo foi alterado de “checkbox” para “radio”, 
eliminando-se a possibilidade de múltipla escolha. Já para o 
lançamento foi retirada a “checkbox” que havia, simplificando 
também essa etapa a apenas um clique.  

Agora, ambas as informações são enviadas ao Arduino em 
apenas uma requisição do usuário, quando este clica em 
“Launch”. Assim, otimizou-se o processo de seleção do ângulo e 
do lançamento do projétil tanto na parte gráfica como na 
estrutura do firmware (apêndice B). 

A figura 47 dá ênfase à parte da página Web responsável 
por encaminhar requisições do cliente para o servidor (Arduino) 
e, após o experimento realizado, retornar os resultados obtidos. 
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A forma de apresentação deste retorno não necessitou ser 
alterada. 

 

 
FIGURA 47 – Quadro de interação reestruturado da interface Web 

 
Ao se analisar o firmware até então desenvolvido, 

observou-se que não havia tratamento para falhas na requisição. 
Por exemplo, podem ocorrer erros na comunicação entre cliente 
e servidor. Além disso, por ser utilizado o método GET para 
enviar essas requisições, solicitações equivocadas, propositais 
ou não, do usuário, são passiveis de ocorrer. 

A fim de solucionar este problema, foi desenvolvido um 
tratamento desses erros. Para tanto, foram utilizados os códigos 
de status HTTP, mais especificamente os relacionados a erros 
de cliente, da classe 4xx. 

Quando o servidor recebe uma solicitação do cliente, 
primeiramente, ele verifica se esta não é muito longa, ou seja, 
acima de 300 caracteres, para evitar que o Arduino processe 
requisições inválidas. Em caso afirmativo, o servidor retorna ao 
cliente o erro padrão 414. Do contrário, confere se a requisição é 
apenas para acessar a página do experimento. Neste caso, 
retorna à página inicial do experimento com os resultados 
zerados. 

 Se houver na requisição outras informações, verifica se 
esta condiz com a maneira correta de solicitar o valor do ângulo. 
Caso seja negativa, retorna ao cliente o erro padrão 404, que 
significa que a requisição não pode ser atendida, pois não foi 
encontrada.  

Por fim, se a requisição do ângulo está correta, verifica o 
seu valor. Se este não condisser com os valores pré-
estabelecidos, o servidor retorna o erro padrão 400, que significa 
requisição ruim/errada. Do contrario, finalmente executa o 
experimento e recarrega a página com os resultados obtidos. A 
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figura 48 ilustra este processo e o apêndice B apresenta todo o 
código desenvolvido no firmware do Arduino. 
 

 
FIGURA 48 – Fluxograma da comunicação entre cliente e servidor 

 

A partir desta reestruturação, diminui-se consideravelmente 
a possibilidade de ocorrer bugs. Por exemplo, a rotina 
programada no Arduino adentrar em loops infinitos, por não 
encontrar resposta a uma requisição não prevista, o que trava 
todo o sistema, necessitando assim de manutenção, o que não é 
desejado. 

 
 
 
 



 

  

4.2 ESTRUTURA MECÂNICA E ELETRÔNICA
FUNCIONAMENTOS 
 
 

Neste subcapitulo é apresentada a estrutura mecânica e 
eletrônica conjuntamente, pois essas ao serem estudadas e 
modificadas, mantém uma inter-relação.  

 
 

4.2.1 Sustentação do Aparato 
 
 

O projeto original não apresentava uma base de 
sustentação estável, pois os cavaletes estavam localizados nas 
extremidades da madeira. Isto fazia com que a madeira 
envergasse, comprometendo a estrutura do experimento. 

Sendo assim, os cavaletes foram realocados 
prover uma melhor sustentação do aparato e adicio
com altura regulável para que possa adaptar-se a possíveis 
mudanças de local (figura 49). 
 

FIGURA 49 – Suporte de sustentação do aparato
 
 

4.2.2 Extensômetros 
 
 
Os extensômetros fixados por Borba (2011)

danificados, sendo necessário substituí-los. Na ocasião, não 
havia no ISEP o mesmo modelo utilizado. 
fornecidos dois exemplares do modelo RS 308
120-23 8 mm.  

A figura 50 os mostra fixados na placa metálica que recebe 
o projétil.  
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FIGURA 50 – Posicionamento dos extensômetros fixados na placa 

 
Esses foram conectados a PCI por meio de um cabo 

coaxial, blindando e reduzindo os efeitos de ruídos e 
interferências eletromagnéticas. 

O material da base desses extensômetros é feito de 
poliéster e a lâmina, de uma liga metálica de cobre e níquel. A 
extensão ativa da grade mede 8 mm e as resistências dos 
extensômetros são de 120U.  

Fabricantes de extensômetros tentam minimizar a 
sensibilidade à temperatura processando o seu material para 
compensar a expansão térmica de outros materiais. Essa 
compensação é denominada fator de expansão linear do material 
dos extensômetros. 

Para os extensômetros utilizados, esse fator é de 
23,4x106/ºC, o qual compensa a temperatura de materiais feitos 
de alumínio. Os extensômetros compensados reduzem a 
sensibilidade térmica; eles não a removem totalmente. 

Sua sensibilidade de distensão (XM) é igual a dois.  
 
 
4.2.3 Análise do sinal de saída do circuito de aquisição 
 
 

Ao analisar o sinal de saída do circuito responsável por 
amplificar o sinal dos extensômetros em meia-ponte de 
Wheatstone, observou-se que a saída estava sempre em 5,1K, 
limitado pelo diodo Zener, independente da distensão ocorrida 
nos extensômetros através da oscilação da placa. Foi, assim, 
necessário estudar o funcionamento do circuito para obter um 
sinal de saída novamente oscilante. Para tanto, o circuito foi 



 

  

simulado no software Proteus, pois esse era alimentado 
assimétricamente dificultando o entendimento do mesmo.

Na simulação observou-se que as tensões
Ponte de Wheatstone deveriam operar com um leve 
desequilíbrio, fazendo com que a tensão conectada à
negativa do comparador fosse sempre maior que a positiva.
se deve, pois, a tensão de referência dos 
aproximadamente 5,3K e o a entrada A/D do Ardui
com tensões entre 0	 e 5K. 

O valor de variação das resistências dos exten
muito pequeno, abaixo de 1%. A simples troca de um resistor por 
outro de mesmo valor na estrutura da ponte gerava
significativas na saída do circuito. 

Assim, o desequilíbrio foi alcançado retirando os resistores 
em paralelo, pois não eram necessários, e utilizando
resistores de 470U de um lado da ponte e do outro os dois 
extensômetros de 120U. 

Além disso, foram alterados os resistores de ganho dos 
Ampops, com auxílio da simulação e de cálculos realizados
software Mathcad, a partir de tensões medidas no circuito físico.

Mesmo assim foi necessário na prática fazer pequenos 
ajustes nos valores dos resistores. A figura 51
simulação e os ajustes realizados.  

 

FIGURA 51 – Ajustes realizados no circuito de aquisição do sinal
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Após realizar os ajustes necessários no circuito de 
tratamento do sinal proveniente dos extensômetros, obteve
com a rampa parada, um sinal médio de saída de 3,52
pressionar a placa manualmente para baixo, verificou-
saturação do circuito ocorria em torno de 2K, devido aos Ampops 
estarem alimentados com 0 e 12K (figura 52). 
 

FIGURA 52 – Tensão de saída do sinal após ajustes, pressionando 
a placa manualmente e distendendo os extensômetros.
 
Estabilizado o sinal, iniciou-se uma série de lançamentos 

do projétil, a fim de analisar e comparar os sinais de saída 
obtidos, com intuito de encontrar alguma relação entre os sinais 
e a distância alcançada pelo projétil. 

Observou-se que as medidas obtidas para o 
ângulo de lançamento não demonstravam um padrão. O
da esfera era o grande responsável por inserir o ruído
causava esta aleatoriedade no sinal (figura 53 e figura 54

 

FIGURA 53 – Sinais obtidos a partir do lançamento a 0º.
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FIGURA 54 – Sinais obtidos a partir do lançamento a 45º.
 
Ademais, observou-se que a limitação exercida pelo 

suporte metálico na extremidade não fixa evitava obter um sinal 
oscilatório harmônico amortecido. Somado a isso, as molas deste 
suporte também contribuíam para distorções indesejáveis no 
sinal.  

A fim de sanar esses problemas, decidiu
rampa, em aproximadamente 15º em direção a canaleta
o suporte metálico. Com isso, solucionou-se também o problema 
que ocorria amiúde quando a esfera permanecia estática em 
cima da placa, pois, em se tratando de um experimento remoto, 
não é desejado haver manutenções frequentes.  

Contudo, com esta intervenção, perdeu
mecânico responsável por detectar o instante em 
aterrissa na placa. Os novos responsáveis por detectar este 
instante são os extensômetros e o Arduino.  

 
 

4.2.4 Obtenção de dados do alcance físico do projétil e de 
seus respectivos sinais digitais de saída 

 
 
Após essas mudanças, a fim de encontrar uma relação 

entre o alcance do projétil e o sinal de saída, 
utilizar uma câmera de alta velocidade, fabricada pela FASTEC 
IMAGINGTM, denominada TroubleShooter.  

A tabela 4 mostra as características da câmera utilizada.
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TABELA 4 – Características da câmera de alta velocidade 
TroubleShooter. 

Características Especificações 
Gravação de quadros por 
segundo 

25, 30, 50, 60, 125, 250, 500, 
1000 

Resolução de imagem 320x240, 640x480 
Memória SODIMM on board  512 MB, 1 GB 
Triggers manual e remoto Início, 25%, 50%, 75%, fim 
Armazenamento de quadros De 2.184 até 8.736 frames 
Tempo de gravação De 2,2 até 69,9 segundos 

Fonte: FASTEC IMAGING TM (2007). 
 
Para se obterem as imagens que mostrassem, de modo 

mais preciso, o ponto onde o projétil aterrissou, utilizou-se a 
velocidade de 500 quadros por segundo da câmera. A figura 55 
mostra um exemplo de imagem obtida pela câmera. 

 

 
FIGURA 55 – Fotografia do momento de aterrissagem do projétil46 

 
Para tanto, foi necessário anexar uma fonte de luz para 

aumentar sua intensidade no ambiente, pois quanto maior a 
velocidade de abertura do diafragma da câmera, menor é a 
quantidade de luz captada, o que gera imagens escuras. Além 
disso, para aferir o alcance foi fixada uma fita métrica sobre a 
placa metálica (figura 56).   

                                                             
46

 Borba (2011). 
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FIGURA 56 – Estrutura para aferir o alcance do projétil 
 
Paralelo à obtenção do alcance do projétil, o Arduino foi 

conectado ao computador através do cabo USB para enviar 
serialmente os sinais de saída digitais, quando o projétil atinge a 
placa, e, também, a tensão de saída média quando esta está 
inerte. 

A frequência de leitura do A/D utilizada foi de 9.259,3RS e 
a sua resolução é de 10 bits, o que permite representar o sinal 
analógico de 0 a 1023. Lembrando que o sinal de saída do 
circuito está limitado por causa da saturação no Ampop, que 
ocorre em torno de 2K, afetando esta representação. Deste 
modo, os sinais analógicos podem ser representados de forma 
digital, por no mínimo aproximadamente 409 (2K) e no máximo 
1023 (5K). 

Para reduzir os ruídos de alta frequência existentes no 
sinal foi implementado no Arduino um filtro digital passa-baixa. 
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Este soma 32 amostras do sinal e divide por 32, obtendo assim 
uma média. Desta maneira, reduziu-se a frequência de 
amostragem do sinal para 289,35RS. 

Iniciou-se, então, uma série de oito lançamentos para cada 
ângulo com o objetivo de criar um banco de dados com as 
informações necessárias para encontrar uma relação entre 
alcance físico do projétil e seu referente sinal digital. 

Uma constatação interessante que houve ao analisar as 
imagens capturadas pela câmera foi que, antes da bola se 
deslocar em direção a canaleta, após sua aterrissagem, a placa, 
por ter um movimento oscilatório rápido, durante o movimento de 
retorno a sua posição inicial colidia com a esfera.  

 
 

4.2.5 Análise e comparação dos dados obtidos 
 
 
A tabela 5 mostra a variação do ponto de contato em 

centímetros que o projétil atingiu a placa e o alcance real para 
cada ângulo.  

 
TABELA 5 – Relação entre ângulo e o ponto de contato na placa. 
Ângulo 0º 15º 30º 45º 
Centímetros na 
placa (gh) 

22,4 a 
22,6 

18,9 a 
20 

16,1 a 
16,6 

8,4 a 8,6 

Alcance real do 
Projétil em cm (5) 

37,4 a 
37,6 

34,3 a 
35,4 

32,6 a 
33,1 

26,8 a 
27,0 

 
O alcance real do projétil é diferente para cada ângulo, 

pois, além da distância entre o início da placa fixa e o ponto de 
lançamento da esfera, com a rampa em 0º, ser de 15 cm, quando 
outros ângulos são selecionados para a rampa esta distância 
aumenta. A equação que representa esta variação na distância é 
dada por: 

 
5 = gh + 15 + (C=D/E − ���(�) ∗ C=D/E)   (25) 

 
A figura 57 mostra os sinais digitais, obtidos e filtrados pelo 

Arduino, referentes aos oito lançamentos realizados para o 
ângulo de 0º simulados no software Matlab. O apêndice C 
contém o código utilizado. 
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FIGURA 57 – Sinais digitais obtidos com os oito lançamentos a 0º 

 
Esses sinais apresentam um ruído inicial com uma 

frequência constante. Isso ocorre porque, quanto mais próximo 
da base que fixa a placa, o projétil a atinge, a base também 
oscila, inserindo esse ruído por um curto período. Porém todos 
os oito sinais obtidos possuem uma enorme semelhança entre si 
e esta semelhança aplica-se aos demais ângulos. 

Comparando-se esses sinais com os obtidos 
anteriormente, observa-se uma enorme melhoria, pois agora há 
visivelmente a existência de um padrão.  

Neste estudo, o principio do sensor é ser um dispositivo 
que responda a um estímulo físico de maneira específica e 
mensurável. Para isso, se torna impreterível obter um sensor que 
ao receber estímulos análogos, forneça, também, informações 
análogas.  

Ainda para torná-lo mensurável é necessário obter um 
padrão a partir de diferentes estímulos. Para tanto, com auxilio 
do software Matlab foi simulado um gráfico que apresenta e 
compara um sinal digital obtido para cada ângulo no domínio do 
tempo (figura 58). 
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FIGURA 58 – Comparação dos sinais obtidos para cada ângulo no 

domínio do tempo. 
 
Observa-se um padrão visível nas amplitudes dos sinais 

obtidos. Porém, para os ângulos de 0º e 15º a tendência da 
leitura do A/D, quando a placa estabilizar, é de 811, que significa 
uma tensão de saída aproximadamente 3,96K. Já para os 
ângulos de 30º e 45º esta tendência é de 772, ou 3,77K. Essa 
diferença ocorreu, pois as medidas foram obtidas em dias 
diferentes, após ligar e desligar o experimento, o que demonstra 
que esta tensão de saída não é estável, quando a placa está 
inerte. 

Isso ocorre por causa da extrema sensibilidade do circuito 
de aquisição do sinal, pois seu funcionamento é baseado em 
alterações mínimas de tensão, além de sofrer interferências 
causadas, por exemplo, pelo transformador, motor de passo, 
entre outros. 

Com essa descoberta, não foi mais possível utilizar a 
mesma lógica anteriormente desenvolvida, pois esta comparava 
o sinal obtido a uma tensão constante representada digitalmente 
por 580. 

Fisicamente, quando uma força é aplicada em uma placa 
metálica com uma de suas extremidades fixa ocorre um 
movimento oscilatório, pois esta se desloca periodicamente 
sobre uma mesma trajetória, indo e vindo para um lado e para 
outro em relação a uma posição média de equilíbrio. Também 
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pode-se caracterizar este movimento como amortecido devido à 
existência de atrito, como se observa na figura 58. 

Devido a isto e ao sinal de saída não ser estável, resolveu-
se representar estes sinais no domínio da frequência.  

Ao analisá-los percebeu-se que a maior harmônica ocorria 
em 6,78RS, a qual representa a frequência de oscilação da placa. 
A figura 59 apresenta os módulos para cada ângulo nesta 
frequência.  

  

 
FIGURA 59 – Comparação dos sinais obtidos para cada ângulo no 

domínio da frequência. 
 
Comparando estes módulos para cada ângulo com as 

respectivas distâncias alcançadas pelo projétil, observou-se que 
estes dados têm grande potencial para serem utilizados a fim de 
transformar a estrutura que recebe o projétil em um sensor de 
distância com uma maior precisão e resolução. 

Então, foram obtidos através do Matlab os módulos desta 
frequência para cada lançamento, e estes foram inseridos, junto 
com a respectiva distância alcançada, em uma planilha de 
cálculos com o objetivo de obter uma equação que relacione 
todos os lançamentos.  

Nesta planilha, foi criado um gráfico que relaciona as 
distâncias do impacto do projétil na placa com a suas respectivas 
magnitudes na frequência de 6,78RS. Neste gráfico foram 
testadas três tipos de linhas de tendência – linear, quadrática e 
polinomial de terceira ordem. A linha que obteve a menor relação 
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de erro nas medidas, abaixo de 4%, foi a linha de tendência 
quadrática (figura 60).  

 

 
FIGURA 60 – Gráfico que relaciona a distância do impacto (eixo �) 

na placa com o módulo da frequência para cada lançamento 
realizado (eixo �) e sua equação. 

 
A equação apresentada precisa ser acrescida da distância 

entre o ponto de lançamento e o início da placa, já apresentada 
na equação 25. Então, a equação que calcula o alcance do 
projétil (5), por meio da magnitude da frequência (Qi) em 
6,78RS, obtida dos sinais digitais que representam cada 
lançamento, é dada por: 

 
5 = −0,0072 ∗ Qi� + 0,2121 ∗ Qi + 47,64−	��� � ∗ C=D/E (26) 

 
Todos os dados referentes a estes resultados encontram-

se no apêndice D. 
 
 

4.3 ALGORITMO DE GOERTZEL 
 
 
Uma vez que o cálculo de uma transformada rápida de 

Fourier (FFT) implica um processamento demasiado elevado, 

y = -0,0072x2 + 0,2121x + 21,14
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pois não permite escolher a banda de frequências em que se 
pretende executar.  

Então, a magnitude da frequência de oscilação da placa de 
6,78RS foi obtida a partir da implementação do algoritmo de 
Goertzel. 

Esse consiste em um filtro de resposta a impulso de 
duração infinita (IIR) digital recursivo com um par de polos 
conjugados, sendo capaz de calcular a transformada discreta de 
Fourier (DFT) de uma banda limitada de frequência mais 
rapidamente que a FFT. 

Considerando que o sinal de entrada possui apenas 
valores reais, a tabela 6 apresenta a complexidade 
computacional para o cálculo da magnitude de apenas uma 
frequência nos três métodos. 

 
TABELA 6 – Comparação da complexidade computacional para os 

três métodos47 
Métodos Número de Multiplicações Número de adições 

DFT 4N 2n 
FFT 2Nlog2N Nlog2N 
Goertzel N+2 2n+1 

 
Este algoritmo foi utilizado devido à praticidade e a redução 

do número de operações matemáticas necessárias para a sua 
realização pelo Arduino, além da possibilidade de realizar os 
cálculos enquanto o Arduino adquire os sinais.  

Gerald Goertzel publicou esse algoritmo em 1958, com o 
título: “An algorithm for the evaluation definite trigonometric 
series”.  

Segundo Osório, Vargas e Escobar (2010, p.217, tradução 
nossa), 

 
O algoritmo de Goertzel é um filtro digital 
derivado da DFT que pode detectar 
componentes específicas da frequência em 
um sinal, sem analisar todo o espectro, 
resultando em um menor tempo de 
execução.  

 

                                                             
47 Lyons (2012). 



 

100 

A transformada de Fourier decompõe o sinal na soma de 
senos e cossenos de diferentes frequências e amplitudes 
defasadas no tempo. Abaixo é apresentada a definição da 
transformada discreta de Fourier (DFT): 

 				
�(k) = ∑ �(�)mn[o$pqr

s ^tn@1u�     (27) 
  

O algoritmo de Goertzel é obtido a partir de uma adaptação 
da definição da DFT, equivalente a uma convolução que pode 
ser implementada mediante um filtro digital. 

 
A partir das constantes da DFT temos: 
 

mn[o$pqr
s ^ = Ntv	      (28) 

 
Considerando a identidade de Euler: 
 

Ntnvt = 1       (29) 
 

Osório, Vargas e Escobar (2010, p.218) as utilizaram para 
reescrever a equação correspondente da DFT: 

 
�(k) = ∑ �(�)Nt

nv(tn1)tn@1u� 	    (30) 
 

Após expandir esta somatória, Osório, Vargas e Escobar 
(2010, p. 218) obtiveram a seguinte equação a diferenças em 
forma recursiva: 

 
�(�) = Ntnv�(� − 1) + �(�)	    (31) 

 
Onde	�(�) representa a saída,  �(� − 1) a saída anterior e 

�(�) a entrada. Aplicando a transformada w obtêm-se a seguinte 
função de transferência: 

 

R(S) = �(x)
�(x) = @

@nyszq{z|      (32) 

 
Multiplicando o numerador e o denominador pelo próprio 

denominador 1 − Ntnvwn@, Osório, Vargas e Escobar (2010, 
p.218)  alcançaram o filtro IIR derivado do algoritmo de Goertzel. 
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 R(S) = @nyszq{z|
@n�*+,[$pq

s ^{z|4{z$     (33) 

 
A FIGURA 61 mostra o diagrama desse filtro. 
 

 
FIGURA 61 – Diagrama do filtro IIR do algoritmo de Goertzel48 

 
Transformando a equação 33 em uma equação a 

diferenças, obtém-se a seguinte equação: 
 

�(�) − 2 ��� [�}v
t ^ �(� − 1) + �(� − 2) = �(�) − Ntv�(� − 1) (34) 

 
Com o objetivo de programar o algoritmo, pode-se 

decompor e reescrever a equação da seguinte forma: 
 

~v(�) = �(�) + 2 ��� [�}v
t ^~v(� − 1) − ~v(� − 2)		 (35) 

 
�v(�) = ~v(�) − Ntv~v(� − 1)     (36) 

 
Cada valor de k está relacionado com uma banda do 

espectro de frequência do sinal �(�), sendo k	um número inteiro. 
Assim, pode-se obter a magnitude da frequência do sinal digital 

                                                             
48 Osório, Vargas e Escobar (2010). 
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obtido em virtude da oscilação da placa. Ainda é necessário o 
número de amostras do sinal digital (�). A expressão que calcula 
este valor e o resultado obtido é dada por: 

 

k = �� m��� [T ���������
����������

^ = 512 �,B�.x
���,\>.x = 12   (37) 

 
Para reduzir um pouco mais a complexidade 

computacional dos cálculos, foi utilizado o algoritmo de Goertzel 
simplificado, onde apenas a equação 35 é necessária.  

 
Neste algoritmo a magnitude da frequência almejada é 

calculada por: 
 

|�v|� = ~v�(�) + ~v�(� − 1) − 2 ��� [�}v
t ^~(�)~v(� − 1)  (38) 

 
Para tanto, deve-se considerar que: 
 

~v(−2) = 0	m	~v(−1) = 0		    (39) 
 
 

4.3.1 Programando o algoritmo de Goertzel e comparando-o 
com outros métodos no Matlab 

 
 
No apêndice C encontra-se o código da simulação 

realizada no Matlab. Essa simulação tem como objetivo validar o 
algoritmo de Goertzel programado, comparando-o com os 
resultados obtidos da função goertzel(), do próprio Matlab, e com 
o valor obtido através do cálculo da FFT. 

A figura 62 mostra a comparação dos resultados obtidos 
para todos os sinais digitais referentes aos lançamentos 
realizados. 

 



 

103 

  

 
FIGURA 62 – Comparação dos resultados obtidos utilizando FFT, 

goertzel() e algoritmo programado.  
 
 Esta simulação confirma que o algoritmo de Goertzel 
programado no Matlab retorna o mesmo valor que os outros 
métodos. 
 
  
4.3.2 Implementando o algoritmo de Goertzel no Arduino 
 
 

O apêndice E apresenta o código implementado no 
Arduino para calcular a magnitude da frequência de uma das 
amostras. Com esse valor pode-se calcular a distância alcançada 
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pelo projétil. O lançamento utilizado foi o mesmo representado 
pelo Ângulo em 0º na figura 58. 

A figura 63 mostra a resposta obtida por meio da porta 
serial do Arduino e a compara com a obtida pelo Matlab. 

 

 
  

FIGURA 63 – Resposta obtida pelo Arduino para um lançamento, 
comparando-o com o obtido no Matlab. 

 

Observa-se que os resultados tanto do Matlab, quando do 
Arduino, são equivalentes. 



 

5 CONCLUSÕES 
 
 

O laboratório remoto tem uma aplicabilidade muito vasta. 
Em se tratando de experimentos na área de física, visando baixo 
custo, maior acessibilidade e disponibilidade, seu 
desenvolvimento nas Instituições de Ensino se torna cada vez 
mais imprescindível, pois essas experiências propiciam o contato 
prático necessário para que os estudantes possam melhor 
compreender os conceitos teóricos e contrastá-los com a prática.  

Observou-se que, infelizmente, esta modalidade de 
experimento ainda é pouco explorada mundialmente. Sua 
principal exploração ocorre em áreas que envolvem grande 
aplicabilidade industrial, como as engenharias, pois nestas existe 
o interesse econômico.  

Já nas áreas onde não há uma ligação direta com a 
indústria, como este trabalho, verifica-se uma carência de 
projetos.  

Os laboratórios remotos acessados possuem uma interface 
simples e objetiva, tornando a interação com o usuário dinâmica 
e de boa usabilidade. Um dos objetivos deste trabalho foi 
melhorar esta interação, tornando o uso do experimento mais 
rápido e atrativo. 

A nova página Web do experimento melhorou a disposição 
das informações apresentadas e simplificou a maneira do usuário 
interagir efetivamente com o experimento remoto em questão. O 
usuário apenas necessita selecionar o ângulo e enviar o 
comando para lançar o projétil. Essas ações são realizadas na 
mesma requisição enviada ao servidor. Após o lançamento, a 
página é atualizada e os resultados obtidos são apresentados ao 
usuário. 

A utilização do algoritmo de Goertzel para obter o alcance 
do projétil através dos sinais obtidos das variações nas 
resistências dos extensômetros, mostrou-se eficaz.  

Mesmo o circuito de amplificação dos extensômetros em 
meia-ponte de Wheatstone não ser o ideal e sua tensão de saída 
ser instável, devido aos ruídos existentes, provenientes do 
transformador, entre outros, o erro médio das medidas foi de 
aproximadamente 1%, o que gera uma média de erro de 0,3 cm. 
Dos trinta e dois lançamentos, o pior erro obtido foi de 1,2 cm, 
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sendo o único a ultrapassar 1 cm. Tais informações podem ser 
verificadas no apêndice D.  

O Arduino demonstrou ser versátil, pois além de controlar 
todo o experimento, funciona como servidor Web, com o auxílio 
da Ethernet Shield, fazendo com que não seja necessário utilizar 
outro equipamento.  

Ao serem comparados os resultados dos alcances obtidos 
na prática com os da simulação no Matlab, observa-se que há 
uma considerável disparidade entre eles. Salienta-se que nos 
cálculos realizados na simulação, os fatores resistência do ar, 
atrito, rotação da terra e as variações da aceleração devido à 
gravidade foram desprezados.  

Isto demonstra a importância do experimento prático, 
mesmo que remoto, pois com este pode-se obervar as diferenças 
existentes dos conceitos teóricos, comumente ensinados, com o 
que realmente acontece no ambiente físico da realidade. Esse 
fato é aplicável à área de eletrônica. Somado a isso, este 
trabalho vêm suprir a carência de experimentos nesta área. 

Ao desenvolver este trabalho, ficou claro que uma de suas 
principais características é a multidisciplinariedade envolvida. Em 
estudos observa-se que isto é recorrente, sendo os profissionais 
da área de tecnologia os mais envolvidos.  

É importante que profissionais de diversas áreas, 
principalmente da pedagogia, façam parte do desenvolvimento 
dos laboratórios remotos, agregando ao experimento, uma maior 
didática, imprescindível quando se trata de educação a distancia. 
 
 
5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 
 
 

A partir do que foi realizado, observa-se outras 
possibilidades que possam aperfeiçoar o experimento. Por 
exemplo, substituir o circuito que amplifica o sinal proveniente 
dos extensômetros em meia-ponte de Wheatstone, por um 
amplificador de instrumentação, próprio para amplificar este tipo 
de sinal, como um CI INA122. 

Alem de, implementar um filtro RC, passa-baixa, no final do 
circuito amplificador, atenuando os ruídos de alta frequência. 

Utilizar quatro extensômetros em circuito de ponte 
completa de Wheatstone para dobrar a sensibilidade do sensor. 



 

107 

  

Realizar um estudo sobre a durabilidade do sensor que 
mede o alcance do projétil, já que este é baseado na resposta 
mecânica oferecida pela placa metálica que está suscetível a 
desgastes, podendo assim necessitar de calibração constante, o 
que não é desejado. 

Estudar a melhor maneira de adicionar uma webcam ao 
experimento, para que este possa ser finalmente disponibilizado 
remotamente em WAN. 

Por fim, fixar uma superfície emborrachada na placa de 
aterrissagem do projétil, afim de atenuar os altos ruídos sonoros.
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APÊNDICE A – Código da simulação da experiência no 
Matlab 

 
 

clc; 
clear all; 
close all; 
home; 
  
hLaunch = 0.67; 
hTable = 0.16; 
hRampAngle0 = 0.42; 
lengthRamp = 0.115; 
g=9.80665; 
  
h0 = hRampAngle0 - hTable; 
h1 = hLaunch - hRampAngle0; 
  
grid on; 
  
for theta=0:45 
    %graph with theta 
    thetaVec = theta+1; 
    thetavec(thetaVec)=theta; 
     
    %sind (sin in degrees) 
    h2=sind(theta)*lengthRamp  
    %hcos=cosd(theta)*lengthRamp;  
    h3=h0+h2 
     
    %v0 
    V=sqrt(10/7*g*(h1-h2)); %não sei explicar isso. 
    Vy=V*sind(theta); 
    Vx=V*cosd(theta); 
        
    tFlight=(Vy+sqrt(Vy^2+2*g*h3))/g   
    tFlightvec(thetaVec)=tFlight; 
     
    %distance(thetaVec) = xb(?) + (V^2*sind(2*theta))/2*g + Vx*sqrt(Vy^2+2*g*h3)/g   
    distance(thetaVec)=Vx*tFlight; %+ cosd(0)*lengthRamp-
cosd(theta)*lengthRamp;      
  
    for count=1:1:round(tFlight*1000) 
        t=count/1000; 
        yarray(thetaVec,count)=h3+Vy*(t)-1/2*g*(t)^2; 
        xarray(thetaVec,count)=Vx*(t); 
        timevec(count)=t; 
    end    
end 
  
grid on; 
    plot(tFlightvec,thetavec); 
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    xlabel('Time [s]') 
    ylabel('Angle [°]') 
    title('Time','Fontsize',10,'fontweight','bold') 
     
figure 
    plot(distance,thetavec); 
    xlabel('Distance [m]') 
    ylabel('Angle [°]') 
    title('Displacement in x-direction','Fontsize',10,'fontweight','bold') 
  
figure 
hold on; 
    plot(xarray(01,:),yarray(01,:),'b'); 
    plot(xarray(16,:),yarray(16,:),'r'); 
    plot(xarray(31,:),yarray(31,:),'g'); 
    plot(xarray(46,:),yarray(46,:),'k'); 
    legend('0 deg.','15 deg.','30 deg.','45 deg.') 
    xlabel('x[m]') 
    ylabel('y[m]') 
    title('Displacement','Fontsize',10,'fontweight','bold') 

Fonte: desenvolvido pelo autor e por Koch (2011). 
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APÊNDICE B – Código do experimento implementado no 
Arduino 

 
 

/**********************************************************************************************/ 
//Development & Validation of a Remote Physical Experiment Control & Observation 
//of the Launch of a Projectile using the Arduino Platform 
//Laryssa Cherem(IF-SC), Vitor Farias de Borba(IF-SC), Stefan Koch(CUAS) & 
Alisson Luiz Lessak(IF-SC) 
/**********************************************************************************************/ 
//INCLUDES 
#include <Ethernet.h> 
#include <Stepper.h> 
#include <SPI.h> 
/*****************************************************************************/ 
// DEFINES 
// elevator stepper motor variables 
#define enableA 27 
#define enableB 29  
#define Input1 32 
#define Input2 33 
#define Input3 34 
#define Input4 35 
#define roundingsBeforeStopElevator 17 
#define fullTurnElevator 50 
#define stepTimeElevator 9 
// table 
#define tableSignalPin 12 
#define pointsReads 512 
// servidor web 
#define MAX_READ_AMOUNT 300 
// photogates 
#define photogatePin1 23                                 
#define photogatePin2 24 
// accelerometer 
#define accelerometerPin 13 
// motor angle 
#define stepperOn 22 
#define motorAnglePin1 8 
#define motorAnglePin2 9 
#define motorAngleSteps 200 
#define protectMotorAngle 490 
/*****************************************************************************/ 
//VARIABLES 
boolean angleInvalid = false; 
boolean photogate2Problem = false; 
boolean ball_or_Photogate1Problem = false; 
boolean motorAngleProblem = false; 
boolean startMachineProblem = false; 
boolean ballLaunch = false; 
boolean tableProblem = false; 
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int angle = 0; 
int distance = 0; 
int h0 = 27; 
int h1 = 24; 
int h2 = 0; 
int h3 = h0+h2; 
int calcH2 = 15;  
float pi = 3.14; 
 
String angleString = "00"; 
String Ang = "ang"; 
String result; 
 
// conf ethernet 
byte mac[] = {  
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x15, 0x66 };  
IPAddress ip(172, 18, 57, 113); 
byte gateway[] = {  
  172, 18, 57, 250 }; 
byte subnet[] = {  
  255, 255, 255, 0 };  
EthernetServer server(80); 
 
// webserver 
boolean headerSent = false; 
boolean answerSent = false; 
boolean serverReady = true; 
 
int fallTime = 0; 
int rampTime = 0; 
int tableTime; 
int photogate1Time; 
int photogate2Time; 
 
// motor angle sets number step/revolution  
Stepper angleStepper(motorAngleSteps,motorAnglePin1,motorAnglePin2); 
 
/*****************************************************************************/ 
void setup(){ 
  initServer(); 
  initRes(); 
  startMachine();   
} 
/*****************************************************************************/ 
void loop(){   
  if(!startMachineProblem) 
  { 
    if(serverReady) webServer();   
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void initServer(){    
  Ethernet.begin(mac,ip,gateway,subnet); 
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  server.begin(); 
  Serial.begin(9600);           
} 
/*****************************************************************************/ 
void initRes(){    
  Serial.println("initRes()");   
  // setup outputs for elevator stepper motor 
  pinMode(enableA,OUTPUT);                              //port 28 
  pinMode(enableB,OUTPUT);                              //port 29 
  pinMode(Input1,OUTPUT);                               //port 32 
  pinMode(Input2,OUTPUT);                               //port 33 
  pinMode(Input3,OUTPUT);                               //port 34 
  pinMode(Input4,OUTPUT);                               //port 35     
  // photogates 
  pinMode(photogatePin1,INPUT);                         //port 23 
  pinMode(photogatePin2,INPUT);                         //port 24 
 
  // sets the speed motor angle in RPMs 
  angleStepper.setSpeed(100);                            
  pinMode(stepperOn,OUTPUT);                            //port 22 
  digitalWrite(stepperOn,HIGH);                         //switch motor angle off 
} 
/*****************************************************************************/ 
void startMachine(){   
  startMachineProblem = true; 
  Serial.println("startMachine()"); 
  if(digitalRead(photogatePin1) == LOW) {  
    Serial.println("Photogate1 is with problem"); 
    return; 
  } 
  else if(digitalRead(photogatePin2) == LOW)  { 
    Serial.println("Photogate2 is with problem"); 
    return; 
  } 
  else{ 
    Serial.println("Photogates are ok!"); 
    launchBall(); 
    if (ball_or_Photogate1Problem == true) return; 
  } 
  startMachineProblem = false; 
} 
/*****************************************************************************/ 
//WEBSERVER 
/*****************************************************************************/ 
void webServer(){   
  //variables (strings) for to separate what the client send 
  String clientReadMet = ""; 
  String clientReadProt = ""; 
  String clientReadURL = "";    
 
  //http://www.arduino.cc explain about EthernetClient 
  EthernetClient client = server.available(); 
  if (client && serverReady){     
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    serverReady = false; 
    if (client.connected()){ 
      byte clientReadType = 0; 
      boolean clientRead = false, currentLineIsBlank = true; 
      int readAmount = 0;       
      while (client.available() && readAmount < MAX_READ_AMOUNT){   
        char c = client.read();            
        if(clientRead){ 
          if(c == '\n' && currentLineIsBlank){ 
            break; 
          } 
          else{ 
            if(c == '\n') 
              currentLineIsBlank = true; 
            else 
              currentLineIsBlank = false; 
          }           
          continue; 
        }        
        readAmount ++; 
        if (c == ' ' || c == '\n'){ 
          clientReadType++; 
          continue; 
        }         
        switch(clientReadType){ 
        case 0:  
          clientReadMet += c;  
          break;           
        case 1:  
          clientReadURL += c;  
          break;           
        case 2:  
          clientReadProt += c;  
          break;           
        default:  
          Serial.println("\nParsed Line:\n\tMethod:" + clientReadMet + "\n\tURL:" + 
clientReadURL + "\n\tProtocol:" + clientReadProt); 
          clientRead = true;  
          break;  
        }           
        Serial.print(c); 
      }       
      delay(100); 
      client.flush();       
      if(readAmount >= MAX_READ_AMOUNT){ 
        send414(client); 
        client.stop();  
        return; 
      }   
      if (clientRead){  
        clientRead = false;   
        String path = getRequestPath(clientReadURL); 
        Serial.println("\r\nCaminho:" + path + "\r\n");         
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        if (path == "/" || path == "/index" || path == ""){ 
          loadIndex(client); 
          Serial.println("Path resolved to Index = " + path); 
        } 
        else{ 
          if (path == "/submit"){        
            angleString = getVariable(clientReadURL,Ang);             
            Serial.println("changeAngle(" + angleString + ")"); 
            changeAngle(angleString);                 
            if (!angleInvalid){ 
 
              //Experience 
              launchBall(); 
              photogate1Time = millis(); 
              photogate2();        
              photogate2Time = millis();   
              rampTime = photogate2Time - photogate1Time;  
              table(); 
              fallTime = tableTime - photogate2Time; 
              Serial.println("photogate1Time, photogate2Time, rampTime, tableTime & 
fallTime"); 
              Serial.println(photogate1Time);   
              Serial.println(photogate2Time); 
              Serial.println(rampTime);  
              Serial.println(tableTime);                
              Serial.println(fallTime);                
              loadIndex(client); 
 
            } 
            else{ 
              Serial.println("Angle Invalid = " + angleString); 
              send400(client);             
              angleInvalid = false; 
            }  
          } 
          else{  
            send404(client); 
            Serial.println("Path not found = " + path);           
          }    
        }                 
      }       
    } 
    // give the web browser time to receive the data 
    delay(100);         
    // close the connection: 
    client.stop();  
    answerSent = false; 
    headerSent = false; 
    serverReady = true; 
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void loadIndex(EthernetClient client){ 
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  sendHeader(client, "200 OK");    
  if(!answerSent && headerSent){  
    addToBody(client, "<html><head><title>ISEP - Physics LabFARM</title><link 
rel='shortcut icon' href='http://www.isep.ipp.pt/favicon.ico' type='image/x-
icon'></head>");             
    addToBody(client, "<body><table style='margin-left: auto; margin-right: 
auto;'><tbody><tr><td><a href='http://www.isep.ipp.pt'><img style='border: 0px solid 
; width: 720px; height: 167px;' src='http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
snc6/hs014.snc6/166399_173238112719923_100001012059775_368885_3920733
_n.jpg' alt='ISEP'></a></td>  ");   
    addToBody(client, "<td style='width: 25px;'><a href='http://www.fh-
kaernten.at/'><img style='border: 0px solid ; width: 200px; height: 54px;' 
src='http://www.fh-kaernten.at/fileadmin/templates/img/logo_fh_kaernten1.gif' 
alt='IFSC'></a><hr><a href='http://www.ifsc.edu.br'><img style='border: 0px solid ; 
width: 212px; height: 118px;' src='http://nit.ifsc.edu.br/nit/images/stories/nit/logo_if-
sc.png' alt='IFSC'></a></td></tr></tbody></table>");        
    addToBody(client, "<hr><table><tbody><tr><td style='width: 35%;'><img 
style='width: 503px; height: 334px;' 
src='http://img593.imageshack.us/img593/4369/projectile.jpg' alt='Sensores'> 
</td><td style='width: 100%; text-align: justify;'><h3 style='text-align: 
center;'>Physics LabFARM - Analyzation of a Projectile Motion</h3>");       
    addToBody(client, "In this experiment...");      
    addToBody(client, "<hr><form method='get' action='submit'><b>1.: Please select 
the angle:</b><input name='ang' value='00' id='ang00' checked='checked' 
type='radio'><label for='ang00'>0&ordm;</label>&nbsp;&nbsp;<input name='ang' 
value='15' id='ang15' type='radio'><label 
for='ang15'>15&ordm;</label>&nbsp;&nbsp;<input name='ang' value='30' id='ang30' 
type='radio'><label for='ang30'>30&ordm;</label>&nbsp;&nbsp;<input name='ang' 
value='45' id='ang45' type='radio'> <label 
for='ang45'>45&ordm;</label>&nbsp;&nbsp;<br><b>2.: Launch the ball:</span> 
<input value='Launch' type='submit'>");   
    addToBody(client, "<hr><b>3.: Results:</b><br><table style='text-align: center; 
margin-left: auto; margin-right: auto;' border='2' 
cellspacing='0'><tbody><tr><td><i>Angle</i><td><i>h0</i></td><td><i>h1</i></td><
td><i>h2</i></td><td><i>h3</i></td><td><i>Distance</i></td><td><i>Ramp 
Time</i></td><td><i>Fall Time</i></td></tr><tr><td><i>" + angleString + 
"&nbsp;&deg;&nbsp;</td></i><td><i>27 cm</td></i><td><i>24 cm</i></td><td><i>" 
+ String(h2) + " cm</td></i>");      
    addToBody(client, "<td><i>" + String(h3) + " cm</td></i><td><i>" + 
String(distance) + " cm</td>"); 
    addToBody(client, "<td><i>" + String(rampTime) + " ms</td></i><td><i>" + 
String(fallTime) + " 
ms</td></i></tr></tbody></table></form></td></tr></tbody></table>"); 
    addToBody(client, "<hr><div style='text-align: center; color: #666666;'>Developed 
by Laryssa Cherem(IF-SC), Vitor Farias de Borba(IF-SC), Stefan Koch(CUAS) 
&amp; Alisson Luiz Lessak(IF-SC).</div></body></html>"); 
    answerSent = true; 
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void sendHeader(EthernetClient client, String header){ 
  if(!headerSent && !answerSent){ 
    addToHeader(client, "HTTP/1.1 " + header + "\n");     



 

123 

  

    addToHeader(client, "Content-Type: text/html\n\r\n"); 
    headerSent = true; 
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void addToHeader(EthernetClient client, String content){ 
  client.print(content); 
  //Serial.println("\tHeader Line:\t" + content); 
} 
/*****************************************************************************/ 
void addToBody(EthernetClient client, String content){ 
  if(headerSent){ 
    client.print(content); 
    Serial.println("\tBody Line:\t" + content); 
  } 
  else{ 
    Serial.println("\tFAILED Body Line:\t" + content);  
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void send400(EthernetClient client){ 
  sendHeader(client, "400 Bad Request"); 
  if(!answerSent && headerSent){ 
    addToBody(client, "<html><head><link rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" 
href=\"http://www.isep.ipp.pt/favicon.ico\"></head><body>"); 
    addToBody(client, "<h1>Error: 400</h1><p>The request could not be understood 
by the server due to malformed syntax. The client SHOULD NOT repeat the request 
without modifications.</p></body></html>");   
    answerSent = true; 
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void send404(EthernetClient client){ 
  sendHeader(client, "404 Not Found"); 
  if(!answerSent && headerSent){ 
    addToBody(client, "<html><head><link rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" 
href=\"http://www.isep.ipp.pt/favicon.ico\"></head><body>"); 
    addToBody(client, "<h1>Error: 404</h1><p>The request could not be fulfilled or 
cannot be found in the server.</p></body></html>");   
    answerSent = true; 
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void send414(EthernetClient client){ 
  sendHeader(client, "414 Request Entity Too Large"); 
  if(!answerSent && headerSent){ 
    addToBody(client, "<html><head><link rel=\"shortcut icon\" type=\"image/x-icon\" 
href=\"http://www.isep.ipp.pt/favicon.ico\"></head><body>"); 
    addToBody(client, "<h1>Error: 414</h1><p>The server is refusing to process a 
request because the request entity is larger than the server is willing or able to 
process. The server MAY close the connection to prevent the client from continuing 
the request.</p></body></html>");   
    answerSent = true; 
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  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
String getRequestPath(String URL){ 
  if(URL.substring(0,7) == "HTTP://") 
    URL = URL.substring(7); 
  int firstBar = URL.indexOf('/'), firstVarInt = URL.indexOf('?'); 
  if(firstVarInt == -1) 
    firstVarInt = URL.length();      
  return URL.substring(firstBar, firstVarInt); 
} 
/*****************************************************************************/ 
String getVariable(String URL, String name){  
  boolean found = false; 
  int firstVarInt = URL.indexOf('?'); 
  String result = "ERR";   
  if(firstVarInt == -1) 
    return result; 
  URL = URL.substring(firstVarInt + 1, URL.length()); 
  while(!found){ 
    int amp = URL.indexOf('&');      
    if(amp == -1) 
      amp = URL.length(); 
    String currentVar = URL.substring(0, amp); 
    if(currentVar.substring(0, currentVar.indexOf('=')) == name){ 
      result = currentVar.substring(currentVar.indexOf('=') + 1, currentVar.length()); 
      found = true;        
    } 
    else{ 
      if(URL.length() == amp) 
        break;            
      URL = URL.substring(amp + 1, URL.length()); 
    }     
  }   
  return result; 
} 
/*****************************************************************************/ 
void changeAngle(String changeAngle){ 
  if (changeAngle == "00"){ 
    changeVarAngle(0,0,'value read accelerometer for this angle by arduino'); 
  } 
  else if (changeAngle == "15"){ 
    changeVarAngle(0,15,'value read accelerometer for this angle by arduino');          
  } 
  else if (changeAngle == "30"){ 
    changeVarAngle(0,30,'value read accelerometer for this angle by arduino');           
  } 
  else if(changeAngle == "45"){ 
    changeVarAngle(0,45,'value read accelerometer for this angle by arduino'); 
  } 
  else{ 
    angleInvalid = true; 
  } 
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} 
/*****************************************************************************/ 
void changeVarAngle(float h2, int angle,  int xp){  
  float radian; 
  radian = pi*angle/180; 
  h2 = int(calcH2*sin(radian)); 
  h3 = h2 + h0; 
  setAngle(xp); 
} 
/*****************************************************************************/ 
void setAngle(int angleValueAccelerometer){  
  Serial.println("setAngle");     
  if(analogRead(accelerometerPin) > protectMotorAngle){ 
    //switch motor angle on 
    digitalWrite(stepperOn,LOW);      
    while((analogRead(accelerometerPin) < angleValueAccelerometer) || 
(analogRead(accelerometerPin) > angleValueAccelerometer+2)){ 
      while(analogRead(accelerometerPin) < angleValueAccelerometer){ 
        angleStepper.step(1); 
        delay(10); 
      }    
      while(analogRead(accelerometerPin) > angleValueAccelerometer+2){ 
        angleStepper.step(-1);   
        delay(10);    
      } 
    } 
    Serial.println("setAngle() = OK"); 
  } 
  else{ 
    Serial.println("motorAngleProblem"); 
    motorAngleProblem = true; 
  } 
} 
 
/*****************************************************************************/ 
void launchBall(){ 
  Serial.println("launchBall"); 
  unsigned int i = 0; 
  Serial.println("Wait for Photogate 1...");      
  while ((digitalRead(photogatePin1) == HIGH) && 
(ball_or_Photogate1Problem==false)){   
    // drive elevator until photogatePin1 is high 
    StepperCCW(1,stepTimeElevator);      
    i++;     
    if(i >= roundingsBeforeStopElevator*fullTurnElevator){  
      ball_or_Photogate1Problem=true; 
      Serial.println("ball_or_Photogate1Problem"); 
    } 
  }  
} 
 
/*****************************************************************************/ 
void StepperCCW(int noofSteps, int steptimefunc){ 
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  int countsteps=0;   
  digitalWrite(enableA, HIGH); 
  digitalWrite(enableB, HIGH);   
  while(countsteps<noofSteps){ //Step Forever 
    //Step 1      
    delay(steptimefunc); 
    digitalWrite(Input1, HIGH);  
    digitalWrite(Input2, LOW);      
    digitalWrite(Input4, HIGH); 
    digitalWrite(Input3, LOW);     
    //Step 2      
    delay(steptimefunc); 
    digitalWrite(Input1, LOW);  
    digitalWrite(Input2, HIGH);     
    digitalWrite(Input4, HIGH);  
    digitalWrite(Input3, LOW);      
    //Step 3      
    delay(steptimefunc); 
    digitalWrite(Input1, LOW);  
    digitalWrite(Input2, HIGH);     
    digitalWrite(Input4, LOW);  
    digitalWrite(Input3, HIGH);      
    //Step 4 
    delay(steptimefunc); 
    digitalWrite(Input1, HIGH);  
    digitalWrite(Input2, LOW);     
    digitalWrite(Input4, LOW);  
    digitalWrite(Input3, HIGH);      
    countsteps+=1;             
  } 
} 
/*****************************************************************************/ 
void photogate2(){ 
  unsigned int i = 0; 
  while (digitalRead(photogatePin2) == HIGH){ 
    Serial.println("wait"); 
 
    i++; 
    if(i >= 65535){ 
      photogate2Problem=true; 
      Serial.println("Photogate2Problem"); //debug 
      return; 
    } 
  } 
} 
 
void table(){ 
  int i = 0; 
  double sk = 0; 
  double sk1 = 0; 
  double sk2 = 0;  
  double magnitud = 0; 
  double distance = 0; 
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  int Filter = 32; 
  float Pad=0.000108; 
  float P = Filter*Pad; 
  float fs = 1/P; 
  float fp = 6.64; 
  float pi = 3.1416; 
  int k = int(0.5 + pointsReads*fp/fs); 
  float theta = 2*pi*k/pointsReads; 
  float coeff = 2*cos(theta);  
  Serial.println("table()"); 
  int currentSignalTable = 0; 
  currentSignalTable=returnMedium32Table(); 
  Serial.println(currentSignalTable); 
  while ((returnMedium32Table()) >= (currentSignalTable-5)) { 
    i++; 
    if(i >= 65535){ 
      tableProblem=true; 
      Serial.println("tableProblem"); //debug 
      return;  
    } 
  } 
  Serial.println("wait");//DANGER 
  tableTime = millis();   
  for(unsigned int i=0; i<pointsReads; i++)  { 
    sk = returnMedium32Table()+coeff*sk1-sk2; 
    sk2 = sk1; 
    sk1 = sk; 
  } 
  magnitud = sqrt((sk2*sk2+sk1*sk1-coeff*sk1*sk2))/pointsReads;   
  distance = -0.0072*magnitud*magnitud+0.2121*magnitud+(47.64-
cos((angle*pi)/180)*11.5);  
} 
 
unsigned int returnMedium32Table(){ 
  //Serial.println("returnMedium32Table()begin"); 
  unsigned int currentSignal = 0; 
  
currentSignal=(analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRe
ad(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analo
gRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+a
nalogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPi
n)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSign
alPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(table
SignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(t
ableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRe
ad(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analo
gRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+a
nalogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPin)+analogRead(tableSignalPi
n)+analogRead(tableSignalPin))/32; 
  //Serial.println(currentSignal); 
  return currentSignal; 
} 
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APÊNDICE C – Código para comparar os sinais obtidos e 
calcular a magnitude da frequência por diferentes métodos 

 
 

% CLEAR ALL 
close all 
clear 
clc 
  
% LOAD DATAS 
load('E:\documents\college\exchange\project\reports\attachments_report_alisson_le
ssak\matlab\work\datas\signals.mat'); 
  
% VARIABLES 
N=512; 
col=1; 
Pad=0.000108; 
Fad=1/Pad; 
M = 32; 
P = Pad*M; 
t = 0:P:P*N-P; 
  
% TIME 
figure(1) 
hold on; 
title('x - Arduino Input Signal - All 0º') 
for col=1:8 
plot (t,(signals(1:N,(col+24))), 'b') 
end 
xlabel('x[s]') 
ylabel('y[Sinal Digital]') 
grid; 
  
figure(2) 
hold on; 
title('x - Arduino Input Signal - All 15º') 
for col=1:8 
plot (t,(signals(1:N,(col+16))), 'r') 
end 
xlabel('x[s]') 
ylabel('y[Sinal Digital]') 
grid; 
  
figure(3) 
hold on; 
title('x - Arduino Input Signal - All 30º') 
for col=1:8 
plot (t,(signals(1:N,(col+8))), 'g') 
end 
xlabel('x[s]') 
ylabel('y[Sinal Digital]') 
grid; 
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figure(4) 
hold on; 
title('x - Arduino Input Signal - All 45º') 
for col=1:8 
plot (t,(signals(1:N,(col))), 'k') 
end 
xlabel('x[s]') 
ylabel('y[Sinal Digital]') 
grid; 
  
figure(5) 
hold on; 
title('x - Arduino Input Signal - All Angle') 
plot (t,(signals(1:N,(32))), 'b') 
plot (t,(signals(1:N,(24))), 'r') 
plot (t,(signals(1:N,(16))), 'g') 
plot (t,(signals(1:N,(8))), 'k') 
legend('0 deg.','15 deg.','30 deg.','45 deg.') 
xlabel('x[s]') 
ylabel('y[Sinal Digital]') 
grid; 
  
% FREQUENCY 
  
X00 = fft(signals(1:N,(32)))/N; 
X15 = fft(signals(1:N,(24)))/N; 
X30 = fft(signals(1:N,(16)))/N; 
X45 = fft(signals(1:N,(8)))/N;  
  
fs = 1/P;   % samples frequency 
  
eixo_f = 0 : fs/N : fs-(fs/N); 
  
figure(6) 
title('x - Frequency Response - One launch 0º, 15º, 30º and 45º') 
hold on; 
plot (eixo_f, abs(X45), 'k') 
plot (eixo_f, abs(X30), 'b') 
plot (eixo_f, abs(X15), 'r') 
plot (eixo_f, abs(X00), 'g') 
legend('0 deg.','15 deg.','30 deg.','45 deg.') 
xlabel('x[Hz]') 
ylabel('y[Magnitud]') 
grid; 
  
% COMPARARISON 
%magnitud for simplified Goertzel's Algorithm 
launchs = 32; %launch's number 
fp = 6.64;  % plate frequency oscilalation 
k = round(N*fp/fs); % plate frequency oscilalation in signal 
theta = 2*pi*k/N; 
coeff = 2 *cos(theta);  
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for launch = 1:launchs 
sk1 = 0; 
sk2 = 0;   
signal = signals(1:N,launch); 
for i = 1:N 
        sk = (signal(i) + coeff * sk1 - sk2); 
        sk2 = sk1; 
        sk1 = sk; 
end 
magnitude_for_goertzel_implemented(launch) = sqrt((sk2*sk2+sk1*sk1-
coeff*sk1*sk2))/N; 
  
% goertzel matlab 
magnitude_for_goertzel_matlab_imag = goertzel(signal,k+1); 
magnitude_for_goertzel_matlab(launch) = 
abs(magnitude_for_goertzel_matlab_imag)/N; 
  
% magnitud for fft 
signal_for_fft = signals(1:N,launch); 
signal_in_fft = fft(signal_for_fft)/N; 
magnitude_for_fft(launch) = abs(signal_in_fft(k+1)); 
end 
  
magnitude_for_goertzel_implemented 
magnitude_for_goertzel_matlab 
magnitude_for_fft 
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APÊNDICE D – Relação entre ângulo do lançamento, 
magnitude da frequência de 6,78Hz, distâncias envolvidas, 

alcance do projétil real e calculado, com a equação 
quadrática, além de seu respectivo erro 
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APÊNDICE E – Código implementado no Arduino para 
calcular a magnitude da frequência do lançamento em 0º 

(figura 58) 
 
 

int signal[512]={  }; 
 
void setup(){ 
  Serial.begin(9600); 
  int ang = 0; 
  double sk = 0; 
  double sk1 = 0; 
  double sk2 = 0;  
  double magnitud = 0; 
  double distance = 0; 
  int Filter = 32; 
  float Pad=0.000108; 
  float P = Filter*Pad; 
  float fs = 1/P; 
  float fp = 6.64; 
  float pi = 3.1416; 
  int N=sizeof(signal)/2; 
  int k = int(0.5 + N*fp/fs); 
  float theta = 2*pi*k/N; 
  float coeff = 2*cos(theta);  
 
  for (int i=0; i < N; i++) 
  { 
    sk = ((signal[i])+coeff*sk1-sk2); 
    sk2 = sk1; 
    sk1 = sk; 
  } 
  magnitud = sqrt((sk2*sk2+sk1*sk1-coeff*sk1*sk2))/N;   
  distance = -0.0072*magnitud*magnitud+0.2121*magnitud+(47.64-
cos((ang*pi)/180)*11.5);  
  Serial.print("Magnitud (Arduino) = "); 
  Serial.println(magnitud,DEC); 
  Serial.print("Distance (Arduino) = "); 
  Serial.println(distance,DEC); 
  magnitud=20.9802; 
  distance = -0.0072*magnitud*magnitud+0.2121*magnitud+(47.64-
cos((ang*pi)/180)*11.5);  
  Serial.print("Magnitud (Matlab) = "); 
  Serial.println(magnitud,DEC); 
  Serial.print("Distance (Matlab) = "); 
  Serial.println(distance,DEC); 
} 
void loop(){ 
} 
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ANEXO A – Desenhos técnicos do sistema de aquisição do 
alcance do projétil 

 
 

 
Fonte: Borba (2011). 
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Fonte: Borba (2011). 
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Fonte: Borba (2011). 
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 Fonte: Borba (2011). 
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Fonte: Borba (2011). 
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ANEXO B – Desenhos de montagem e construção do 
elevador 

 
 

 
Fonte: Koch (2011). 
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Fonte: Koch (2011). 
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ANEXO C – Antiga interface Web do experimento 
 
 

 
Fonte: Cherem (2011). 


