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RESUMO

Os discos sustentados por oo~o de ar têm encontrado
o

larga aplicação didática. Sua utilização, contudo, esbarra em al

gumas dificuldades, pois os sistemas convencionais que

registrar as trajetórias dos discos e fornecer o gás para

permitem

susten

tá-los tornam difícil e dispendioso o seu emprego. Neste traba

lho mostra-se como essas dificuldades podem ser superadas, utili

zando idéias diferentes daquelas que vêmsendó se<JUidas tradicio

nalmente.

Três novos discos sustentados por d~mãó de ar sio êstu

dados. Um deles leva um reservatório de ar cOQsigo e d1spõé de um

circuito eletrônico acoplado a um sistema ele~romecânico q~epermi~, -
te registrar fácil e economicamente a trajetória do disco. Os ou

tros dois dispõem de uma bomba de ar solidária a eles e de um sis

tema eletromecânico semelhante ao do primeiro modelo.

Experiências realizadas com as três versões cons tru! das

sao também apresentadas e analisadas.



ABSTRACT

There are many applications of air-suspended pucks in

physics teaching. However, there are some difficulties in their

widespread utilization, particularly intheir maintenance and

handling, because of the high cost of the conventional systems of

recording the trajectories and supplying the gas needed to

support the pucks. In this paper we present some new ideas to

overcome these difficulties.

Three new air-suspended pucks are studied. One of them

carries its own supply of air and is equipped with an elect~oniÇ.

circuit coupled to an electromechanical system that provides an

easy and inexpensive way to record its trajectory. The other two

have an air pump fastened to them and use electromechanical.~ystem

similar to that of the first modele

Experiments performed with the three versions tha~ have·

been constructed are also presented and analysed.



.Os eqUipamentos didáticos que utilizam o principio da sus

tentaQão a ar despertaram grande interesse, principalmente nos Es

tados Unidos, a partir de um artigo de Marcleyl publicado em 1960.

cos que deslizam quase sem atrito sobre uma supe.rficie plana (co

nhec,idos como "pucks") e sustenta,dos por um colchão de ar (ou ou

tro gás) começaram a ser largamente utilizados em demonstraçães e

estudos de..movimentos em duas di.~ensões e tornaram possível a rea
J

lização de inúmeras exp.eriências;quE! eram impraticáveis até então.

Tal afirmação, contudo, não pode ser feita com relação ao Brasil ,

ed\bora esses discos tenham despertado algum interesse já no início

da década de 60. Um relatõrio3 preparado para a Sociedade Brasile!

~ de Físioa (SBF) em 1976 revela que, de 45 entidades "se1eciona

_8 en~reas ~is representativas em cada. unidade da federação br~

atleira", somente 12 fazem o estudo de colisões em duas dimensões·

(a aplicaçio mais usual dos pucks) embora 37 estudem movimentos e

* Seg~ndonos informou o prof. F.D.Saad, do IF da USP e um dos au

êores do referido re1atõrio,a maioria dessas 12 instituiçõês ut!

liza esferas nas experiências de colisões,seguindo um roteiro su

gérj,do pelophysical Science ·.Study Commi ttee (PSSC).



.
êollsies enl:",\lÍladimensão.

Paréee~nos que se várias entidades estudam os movimentos

e colisões em uma dimensão com mais razão o fariam em duas se p~

dessem contar com um equipamento que fosse, quando comparado com

os modelos atuais, menos dispendioso, mais fácil de ser operado e
.- .. ~

.tivesse manutenção mais simples; que utilizasse na sua construção

.·operação material fácil de ser encontrado no mercado local e que

per.mitisse obter resultados experimentais de mesma qualidade, no

mInimo, daqueles obtidos com equipamentos similares.

O objetivo deste trabalho é, justamente, descrever e dis

cutir três novas versões de discos sustentados por colchão de ar

que procuram at.ender a essas caracter!sticas.

No.capItulo I fazemos um retrospecto histórico e descreve

moe ~19uns ~ modelos existentes.

Nos do!s capítulos seguintes tratamos das teorias que pe!:

m:l. tiram desenvolver a nova "família" de pucks.

NO'cap!tulo IV descrevemos e discutimos o primeiro mod~

10 da f~~11ia que será denominado M-l no decorrer da exposição.Tr~

ta-se de um puck com reservatório de ar e sistema eletromecânico

'de re9istro dê"posições.

Os dois outros membros da fam!lia, denominados M-2e M-3,

•• descritos nos capítulos V eVI, respectivamente. Nestes mode

los o ar para a sustentação é obtido a partir de uma pequena bomba

.elidária ao disco, alimentada por pilhas na versão M-2 e por cor

r~n.te alternada retificada na versão M-3. Ambos possuem um sistema

eletrqmecânico de registro de posições.

No final dos capítulos IV, V e VI analisamos algumas expe

riências realizadas com cada uma das versões não só para mostrar a

viab11idacie de aplicação e versatilidade de cada modelo como tam.

·bêm para definir o grau de precisão nos resultados experimentais

obtidos.



No último capitulo arrolamos as principaiscdnclusões do

trabalho.
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eAPtTULo I

OS DISCOS SUSTENTADOS POR COLCHÃO DE AR

1.1 Retrospecto histórico

Aqueles que já passaram pela experiência de ensinar o

Principio da Inércia num curso sec\.lndáriodevem estar lembrados

do quanto isto é dif1cil e do quanto pode ser embaraçoso quando

somos forçados a explicá-Io através de experiências realizadas em

pensamento e a lançar mão de frases como: "Se não houvesse atri

to .•.••• etc. O mesmo acontece quando o professor é obrigado a ar

gumentar com seus alunos que a inconsistência de algum resultado

experimental obtido por eles é devida ao atrito.

O problema volta a se apresentar quando pretendemos es

tudar quantitativamente a conservação da quantidade de movimento.

Em uma dimensão conseguem-se resultados satisfatórios se se usam

carrinhos com rolamentos de esfera4, mas no caso bidimensional os

mesmos apresentam limitações óbvias. AlgunsS,6 resolveram o pro -

blema fazendo colidir, no ar, esferas suspensas por longos fios

e outros fazendo-as colidir sobre uma superficie plana de vidro

7 8 - -
liso e ensaboado . O PSSC propoe a colisao de uma esfera que de~

ce por uma canaleta encurvada com outra apoiada sobre um pino. No

Proj eto Harv,ard9 a colisão é efetuada entre dois discos que desl,i

zam sobre pequenas esferas esparramadas numa placa de vidro cuida

dosamente nivelada.

Urna outra solução bastante engenhosa, que praticamente

elimina o atrito associado ao deslizamento dos discos sobre a me-

sa, é lubrificar as duas superficies em contato com uma camada de

ar (colchão de ar ou outro gás); este é o principio dos discos

sustentados por colchão de ar.

Segundo WhitneylO, os primeiros discos sustentados por
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_ •. i' 11
colchao de ar foram constru~dos por Màrcley e por ele mesmo,em

1957, para uma experiência de conservação de quan~ldade de movi 

mento destinada a alunos do primeiro ano do Massachusetta Instit~

te oi Tecnoloqy (MIT). Posteriormente, algumas modificações foram

feitas e com elas a versatilidade desses discos auRentoU de manei...

ra considerável, tornando possivel a realização de muitas outras

experiências. COm as várias versões então aisponive18 Os discos

sustentados por colchão de ar passaram a ser largament.eutiliza 

dos em laboratórios didáticos e em demonstrações em Bula.

O aparec~nto dos pucks beneficiou tambéa a ~cria dos

autores que escreveram textos de Fisica Básica daran~ e depois

a ar. As mais slqllifiea.Uvas

e da mesa de arl6.t17~

dessa época e hoje é diflcil um desses livros, princ~~te de

origem americana, que não os empreguem para ilustrar principios

da cinemática ou da dinâmica. Em particular, o livro doe profes

sore~ Ingard e Kraushaar12 , editado em 1960 e um aoatn:i1Deiros

textos a se servir da inovação, é uma boa fonte de exeBlpl •• de ex

pe.riênc1.asque podem ser realizadas com um tal di~itlvo.

Depois do artigo de Marcley13 apareceram ou~ras aplica-
I

çoes do princIpio da lubrificação

foram as invenções do trilhol4,l5

! interessante notar que a lubrificação a ar nio era~

idé~a nova quando os pucks surgiram pela primeira vez.

por exemplo, j~ citava na edição de 1934 de seu livro de mecânica

aparelhos de laboratório que dispunham de rotores sutentados e mo-
vi!nentaàos a ar. Além disso, os laboratórios didáticos do MI-r'0!l

de os pucks sur9Ír~, também já haviam desenvolvido em 1953 wí 9!
roscópio êujo rotor era sustentado por colchão de arl9,20.

Segqndo Gross21, aparentemente foi o frances G. Rirn

quem, em 1854, *"cionou pela primeira vez que o ar poderia ser

.,regaQ"Q como l\Ulrificante. Oepois disso o assunto VOltou a ser

Cl.iacuti.40 $Omct1:4t em 1897 quando o americano A. lcingsfbt1rf co.fta-



- 6 -
•

truiu o primeiro mancal ra~ial lubrificado a ar e publicou al-

guns resultados experÜlentais. Contudo, foi somente a partir de

1950, quando a indúgb~:La passou a necessitar de lubrificantes com

t .•.t' 't .. 22 t d I' - dcarac erlS lcas mUl o nspec:Lals , que,.o es u o e a ap lcaçao a

lubrificação a ar se aceleraram •.A Marcley e a Wbytney cabe o mé-

rito, nos parece, por terem imaginado um dispositivo S\1ficienteme!l

te interessante para chamar a atenção e moatrar·o alcance didático, .
do princípio da lubrificação a .ar•

•
1.2. O funcionamento de um puck

A figo 1.1 mostrca os.aspectos essenciais de um puck. Seu

corpo é um disco cilíndrico, geralmente de metal, qtE tem um pequen:>

orifício ao longo do eixo vertical passando pelo seu centro. Con -

c~ntrico com este orifício há um tubo preso à superfície superior

do disco que serve para admitir o ar. Forçado através do tubo, o

ar sai pelo orifício ~úferior escapando por entre o disco e a mesa

A estreita camada de ar' assim formada é capaz de levantar o disco
I '

inteiramente da superfície e mantê-lo suspensói obviamente, para

que isto aconteça uma pressão mínima é necessária (como será visto
,.

no Capo 2). Uma vez flutuando e posto em movimento, o disco pode

deslocar-se em qualquer direção num Rlano horizontal encontrar.do

apenas uma pequena resistêI1ci.a imposta pela camada de ar sobre a
•

qual desliza. Desta maneira, situações imaginadas em que corpos

deslizam sobre superflcie plana sem atrito, frequentemente citadas

nos textos de Física Básica, podem ser efetivamente realizadas

pois os pucks permitem trabalhar sob condições muito próximas

ideais •

•

,
das
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Fig. 1.1 Corte lcngi tuiinal de um'f)1J,Ck.

1.3 Os sistemas utilizados para obter a sustentação e para regis

tras as trajetórias dos pucks

No modelo original desenvolvido por Marcley e Whitney

(fig. 1.2) o ar é fornecido por meio de uma linha de dlstribuiç~

do laboratório através de uma mangueira leve e flexivel encaixa-

da num tubo vertical solidário ao disco (por isso receberam a

denominação de pucks "cativos"). Nesse modelo, entretanto, a m4n

gueira através da qual o ar é fornecido pode ser um inconvenien-

te; oor isso construiram-se pucks "livres", isto é, pucks que le. -
varo o seu próprio reservatório de ar (ou outro gás qualquer) .H.E.

Anderson, por exemplo, construiu um puck provido de um reservat§

rio que pode ser preenchido com ar comprimido através de uma vál

vula de pneu de bicicleta 23,24 (fig. 1.3). EsseslPucks flutuam

cerca de 20 a 30 segundos.

Fig. 1.2 Un ouck cativo

\~"- 0111";0 paro
r•••• #I fhlJto

Fig. 1. 3 Umouck livre
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o Physical Sciences Study Committee (PSSC) proje~ou um

d - 25puck que leva pe aços de gelo seco num reservatorio 1 a subl1m~

ção do CO2 fornece o gás necessário para a flutuação (fig. 1.4a).

Seguindo a mesma idéia, pode-se utilizar nitrogênio lIquido ou. ,.

compr~idos efervescentes. No primeiro caso a evaporação do nitr2

gênio lIquido garante o gás necessário à flutuação e, no segundo,

o gás é obtido à medida'que o comprimido se dissolve na água. A

figo 1.4b mostra'o modelo a nitrogênio líquido uti1~zado Pelo I~

tituto de Flsica da USP para realizar urnasérie de seis filmes so

2&
bre o Centro de Mass~

Fig. 1.4b Puck' de n:J:troÇJêmo I.dqula
feito

A firma inglesa Gríffin & George Ltd comercializQ' um

puck cuja sustentação é garantida pelo ar fornecido por uma ~

na bomba solidária ao disco e acionada por um ~tor elétr~co ali-
aentaÕQ por duas pilhas de 1,5 volts•

A versão ma~ ~1e8 entretan

to, utiliza um balão de borracha como re

servatõrio27 (fig. 1.5). Surpreendentemen.

te, com'U1\l desses balões pode-se susteii:ar

um disco de 8009 e diâmetro de 16 a 18 em

por cerca de I minuto(orlftci~ de

COm diim~o deaproximadam~~ lmm). Fig. 1..5



- 9 -

o registro das posições de um puck em mov1meato .pode ser

feito através da fotografia de múltipla-exposiçio. Neste caso ob

.tém-se melhor resultado usando lâmpada estroboscópica de alta in

tensidade, pois 08 "flashs" sendo de duração muito curta (da or

dem de micro-segundos) garantem imagens bastante nltidas. Uma aI

ternativa é usar iluminação estroboscópica obtida mecanicamente

(disco com fendas, motor e lâmpada comum) e uma outra é instalar

sobre o puck uma lâmpada intermitente controlada por um oircuito

eletrônico a11mel1tado por uma pequena bateria.(O PSSC 28 e Marou

sek~9sug.rem alqumas técnicas e cuidados necessários para obter

uaa boa foto9~fi.) .

4 \taj.tórta de um puck pode aind4 ser re9~strada utili

zanQO-se Uf faiscador ,~trôI'l1co, <tue emite pulsos de alta tensão
t

coafrequinc1. ~. determinààa, e uma folha de papel apropriado

que é perfurada ~las falscas. Neste caso o puck de?e se~ e.uip~
•

do com uma haece de aço "~da, posicionada ao longo de seu eixo

vert~cal e i••lada de seu corpo. Na montagem original de Marcley
J

e Whitney esta poRta é voltada para baixo e separada da 10lha de

papel, sobre a <i.ualo puck de.sliza, pelo colchão de ar que é mu!

to delg,.do (f1.9. 1.6~). A folha de papel, colocada sobre uma ,..pl~

ca de Y~dro, tem uma das faces condutora. Essa face, voltada para

baixo, • ligada ao terminal do faiscador: o outro terminal é lig!

do à has~ afllada. As falscas saltam da ponta metálica, atraves

sam o papel, ~rcando-no, e voltam para o faiscador através da fa

ce condutera (fig. 1.6b). As marcas assim conseguidas indicam a

trajetória do puck.

\
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\.. Ir." dt•••
aMado

Fig. 1.6a Vista interna do DUck

(".,., ..I ,.o.~

Fig. 1. 6b Arranjo oara recJÍSt:rar tra
ietória -

Em vez de papel com uma das faces condutora pode-se usar

uma folha de papel fino colocada sobre um papel condutor. Se, por

outro lado, a superfície sobre a qual o disco desliza for conduto

ra, tal como uma chap. metálica, o registro pode ser feitosob~e

uma fo~ha~e papé1 encerado.

No modelo utilizado pelo Instituto de FÍsica da un~.r~
'>,

dade ~ ~ Paulo (IP - USP) a ponta metálica é voltada para cima

30
e sobre ~ puçks .i. colooado um telhado de vidro . Em uma de suas

faces flxam:ae papel de alumínio e papel celofane, nesta ordem. O
~

.papel ,a 'aI\U'lltnio se.rve de terminal para o qual saltam as faíscas

dos pucks (fiq. 1.7).

Pig. 1.7 Sistena utilizado00 IF-{.5P
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o ineoveniente destas últimas montagens é que, nelas, os

pucks são cativos. Helen H. webb3l,32 propõe uma outra que permi

te eliminar os vinculas-representados pelo fio de ligação e pela

mangueira ie ar. NesteW~aso a haste metálica solidária ao puck( ~

gora deslizando· num3 mesa de ar) dispÕe de duas extremidades afi

ladas de modo que a corrente pode saltar da mesa para a ponta na

base do puck e da extremidade superior da haste para um teto metá

llCO forrado com papel encerado.

Mais informações sobre o registro de faíscas podem ser

33
encontradas em Meiners .

Quanto a08 faiscadores eletrônicos há muitas versoes em

d-. ~ •. 1 •. 34uso. Um mo ~o a valvula, po~ exemp o, e descrito por Kolenkow

e um outro totalínen.cetra.n41.t.storizadopor HAl'vey e wagner35. Refe

rência. sobre modelos eis 4nt;,4.gosencontram-se em The Taylor Ma

36
nual .

1.4 Os PMGks ne Bre,s11

a dif~a11 di~et' quem utilizou ou construiu o primeiro

pqçk dO &rasil ~s, entrevistando algumas pessoas responsáveis p~

1a di~19aQio, no paIs, de projetos de ensino, pudemos obter alg~

mas informaçoes. O professor Rodolpho Caniato, por exemplo, que

tez parte da equipe que cuidou da adaptaçâo do PSSC para o pats ,

construiu e utilizou pucks em aula já em 1962. Em 1965 o autor es

tudou, como aluno do IP-USP, colisões entre dOis. pucks, ~tilizan

do a montagem já descrita e ainda hoje em uso (que na epõca havia

sido recém construlda), e soube, também, que alunos do ano ante -

rior já "brincavam" COJl\um puck feito com diSCO d~ vitrola e um

balão de borracha.

A versão do IF-USP, desenvolvida pelo professor PlInio U.

M. dos Santos, foi camercializada pelo IBECC {atual FUNBEC-Funda-
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çao Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências) mas

a baixa procura do equipament.o desestiJilUlou a continuidad-e da pr~

dução. Segundo o prof. F.D.Saad, do IF-USP, i bem provável que ho
,

je somente o referido, instituto utilize pucks, regularmente, nos

seus laboratór!Gs didáticos. EntIetanto o trilho de ar que é fa

bricado pela FUNBECC e pela EQUlLAB tem tido uma aceitação bastan

te razoável*.

~ diMcil dizer por que os pucks têm sido tão pouco em.

pre<3ados nos nos.sos laboratóriQ. didáticos, como parecem indicar

as informações conseguidAs. Entretanto, independentemente das ra

zoes, um fa~ é inegável : ému1todtfIcil reunir todo o equipa -

aen'to necessário para realizar ex_riências COlll pucks nas univer-
'.

sidades bt"as1leiras pois sempre falta uma coisa ou outra. Por es

ta razão, acred1tamos que qm _ero mat'Or de professores passaria

a util.j..zarpucks se o coçr~sqr e o fai;scador (ou gelo seco e

fotoqrat1~\.strobo~Pia) pud~ssem ser dispensados, isto é, se
,1

"\\

bOtlVe'8Seum puc~ que sç auto-sustentassf,;!,que levasse oons'l.fJo••

mecanismo para marcar suaá~t4~s ~ fun9io do tempo e neéeS81-
f ,

ta.se àe poucos ajuate$.

U~ puck procur~pâo sat1sfazer a essas condições foi apre., . -
sentado pelo autor ~a 19! Reuni~o da SBPc31. Nesse protótipo (fig.

1.8) umª, canetd hidr~ráfioa montada ao longo do eixo vertical de

um disc~ ~em libe.dade de oscilar vertica1mente sob à açio de um

campo magnétiOP criado por uma bobina com núcleo de material fer

rCl4gnéticO. A bobina é exçita4a por um circuito eletrônico (figo

l.')~ alintent~ por quatro pilhas de 1,5 volts" que gera pulsos

cie tensão na forma de onda quadrada com uma frequêncla entre 18 e

100 hertz. A cada pulso a armadura(M) do eletroimã, solidiria à

* InfO!'1l1ac;i.~ prestada pelo Prof. A.de S.Teixeira Jr •• presiden

te da FUlfBacc.
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caneta, é atratda pelo núcleo da bobina permitindo que pontos se

jam marcados levemente sobre uma placa de vidro ou sobre uma fo

lha de papel liso depositada sobre ela.

?ig. 1.8 Puck com reservatório de ar e sistema elet.rc:maciDico .• reqistro de
oosiçães.

o ar fornecido por um balão de borracha ~~. ~ o dis

~o e seus acesaórlos, com massa total de 600 a 800 ~~, f~~-

tue por cerca de 40 a60 segundos. A análise do mov~to pode

ser felta diretamente sob~e a placa de vidro ou sobre Q papel ou,

ainda, sonre as imagens (obtidas por meio de um retroprejetor)dos

pon~os ~arcados na placa.

+

10 11ft

Fig. 1.9 Circuito gerador de pulsas.

,
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Essa versão, porém, apresentou uma série de problemas e

isto nos fêz pensar em prosseguir o trabalho no sentido de otimi-

zar o sistema. A motivação, pequena de inicio, cresceu quando pe~

cebemos que, se consegui-ssemos aumentar a força atuando na cane

ta, poderiamos fazê-Ia movimentar uma pequena bo!nba de ar I permi-

tindo então dispensar o balão de borracha. Para conseguir isso

preciso i) conhecer a teoria dos discos sustentados por colchão

,
e

de ar de modo que possamos dimensionar corretamente a bomba e :i)

projetar um sistema eletromecânico mais eficiente que o apresent~

do na figo 1.8.

o primeiro item será visto no capitulo 11 e a teoria ne

cessária para desenvolver o ~egundo, no capítulo 111.
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CAPITULO 11

TEORIA DOS DISCOS SUSTENTADOS POR COLCHÃO DE AR*

~.l Comportamento hidrodinâmico do colchão de ar

A capacidade de um disco permanecer flutuando sobre um
•

colchão de ar de uma maneira. estável ,~ o~~quênCia direta do
.~ '

fato da visoôsidaã. do ar ttao ser nula. Para entendermo. isto c~

, t
siderem01l como .e comport4r1ií o disoo .8 C:F flu1tto debaixo dele

fosse ideal, ist.O é, tiV",.~ vtaeos~.a4. MIrO. A conservação da

massa req\ler que •• 'f1116t.14a~e ,de Uui~. _~anlao • ~.ehã~ o~r~
•.licw'

vês do ~nduFo _ntl'al do disÇ~o .~ja •.il\e.rnaqUe J.'~.uant"d~~e de!

xando sua borda~ consequentemen!e, a geld~dade de uma dada'~ot -"
ção do fluidO deve decr.eseer enquonto se move para fotiA, o que i!!!

"". .,.

plica numa aceleração dirigiÂa ~ad1almefttê para dentro. Na ausên-.
cia da viscosidade a únIca forç, atuando sobre um elemento .do

fluido é aquela que surqr do q~adiente de pressão no fluido e,de~

de que a aceleração é para dentro, a pressão deve decrescer na

qesma sentido. Em todo ponto da película de ar a pressão é, entã~

menor que aquela na borda da película que está na pressão atmosf~

rica. Há assim uma força resultante para baixo atuando sobre o

disco. S evidente, portanto, que uma força externa dirigida vert!

calmente para cima deve ser aplicada ao disco se quisermos que a

espessura da película se mantenha constante. Ora, não é isso que

acontece! O e.scoamento através de um canal só pode ser mantido se

a pressão na entrada for maior que na saída. Na película de ar

sob o disco flutuante o mesmo se dá e por isso a pressão de ar ne

la sempre excede a pressão fora dela~ a força resultante no disco

* Este ceapItulo é uma adaptação do artigo de W.M.Whitney (ref.ll)
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e para cima, portanto.

sê-o escoamento é iniciado enquanto o disco está em re

pouso sobre uma superfície plana, a pressão no tubo de entrada au

menta até que o disco seja levantado e um espaço criado. Quando o

ar começa fluir nesse espaço, a pressão no tubo e na película cai

até estabilizar-se num certo valor. No equilíbrio a p~essão deve

ser tal qUe a força resultante para cima exercida pela 'película
.,

sob o disco seja,exatamente igual ao seu peso. Se a velocidade do

escoamento ae mantiver pequena, esse equilíbrio não aerá afetado

por variações na taxa de escoamento, desde que. (como vuos mos

trar) a distribuição de pressÃo na película, e conseqllentemente. a

força ·total para cima sob o disco, i i1$lepeMeftt.e _ quantidade de

.ar escapando pela borda da palIoula. O es.I'l11ttJr1o "'ecJU~do 811

tre esta força para cima e o peso elo cU..- , J>Qrtaato tt.nêiferente

(em vez de eatáve 1) com respei to às .4rla<;Ies na taxa de esGOaae!l

to.

Para que a descriçÃo dada se aproxime da realidade é ne

cessário que o escoamento ele ar na pallcula seja sufic.i~temente

lento para que possa ser determiaado inteiramente por forças vis

cosas. Com velocidades e acelerações crescentes do ar os efeitos

inerci.ais (que são completamente dcainantes no escoamento de um

fluido ic1eal) taJllbémcomeçu a se manifestar: a pressão em qua.!.

quer ponto dado da película torna-se uma função da velocidade 1&

cal do fluido e a força para cima exercida por ele sob o disco mo

mais será indeftpendente da taxa de escoamento.

Para descrever quantitativamente o escoamento sob o dis

co necessitamos de duas equações da teoria da hidrodinâmica: a

equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes. A equação

da continu1d.ade estabelece que a musa doflu1do é conservada :

~ + v. ( p v) ::; O

at
(~-l)
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A ~ação'd$ Naviear-....stokesexpr4ssa a relação entre força e acele

ração num dado ponto do fluido para um escoamento viscoso e é da

da por :
-+

av
()t

o símbolo ~ rep1Pesenta a velocidade do fluido no ponto (x,y,z)

p a sua de.naldade,u o ooefioiente dinâmico da viscosidade e p a

diferença en~e apress,ão do fluido e a pressão atmosférioa. A

preS8ao no eon<iu:t:ocentral, sufioiente para .fazer flutuar ,a' ,maio

ria doa nossos pucka, est.á entre 0,0·.20 e 0,050 atIni consequente 

mente o.ar dape&-icultl pode ser cons1deradocomo incompresslvel·

ABeim, c.OJR, "". OlIIl\a1l:__ , • ~'Mo da _ll'tttnu.1pd.,;~•.; •••..• ~~
pressa Deva, foJi'_," •• :i.l1IIblMJ,'

v.; = • '(2-3)

Como a velocidade do ar napel{cula é pequena, o pri11l81..rotermo do

primeiro membro de 2-2 e o sequndo, que é challladoO terDio
J

cial, podem ser feitos iguais a zero. O último termo de L-2

•••• , -+ dbem e zero pois, de 2-3, V.v = O. Em lugar de 2-;G poemos

ver então a .equª9ão aproximada

iner

,tam

escre

.'
, , ,. " , -+

.vp ;;;-lJ VXVXV (2-4)

'Desde que o divergente do lado direito desta equação é identioa -

mente nulo, a expressão para a pressão na pelícUla (para

velocidades} deve satisfazer à equação de Laplace :

baixas

LeV'ando.•. soluçio apropriada desta equação eIn>2-47 obtemos um

conjUft-t.o de equações diferénciais não homogêneas que, quando re

" ... ~ ....
solvidas, forneoem as componentêide v. Isto sera feito nos dois

ltensaeguin1;es.
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'2,.2' I>1stritnl1çã<>ele pressão na película de ar

,.

cálculos serão efetuados. O ópon

to O representa a origem de um

sistema ~ coordenadas cilIndri-

••••
••••••• · .''Jl..-..

mes.S'

tieal do disco e o plano de refe

rêncla z=O com o tampo da

cas (r,8,z). O eixo de referên

cia 1"=0 ooi~de com o eixo ver

de modo que o fulfio do disco jaz

no plano z1- l•.~õe-se que a fa

ce inferior 40 disco é sempre

paralela àsuperflcie sobre a

qual desliza). A direção da refe

rência e-oQ é diriglda para a di

reita na ~igura.

Em termos destas coordenadas a equação 2-5 toma a forma

",', ':"a......::.- ~

r ar
(2-6)

Para r > b, onde o fluido está na pressão atmosférica, a

diferença de pressão é zero. Dentro da cavidade ela tem'U1l\ certo

valor constante Po' Oa simetrià das condições de contorno segue

que a oomponente e do gradiente de pressão deve desaparecer na p~

IIcula. Supõe-se, também, que ap/az « ap/ar. A pressão da pelic~

Ia é portanto reduzida a uma função de uma única variável r e a

eq. 2-6 pode ser então facilmente resolvida como segue.

De d.....•.........•

eU'
(r ~) = O

dr
resulta ~=cr

dr
ou

•



Disto deduz.-tseque'p == Cln (r/b)
= C Ibdr.r r

Lembra1\do que pua ·r=a, p é i.gual a Po' obtém-se C
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= po(ln (a/b) r-lI

ou fj,nalmenta I

p = Po' {ln(b/a»)-l. ln(b/r). (~-7)

A pressão Po é avaliada impondo que a força total para

cima atuando sob o· d1scoseja igUal ao seu peso

Substituindo p em 2-8 pela eq. 2-7 resulta

•

p . =Q

p =

l~
a

'ln....E....

r

(2"'9 )

(/--lO)

Embora este resultado tenha sido obtido para um disco pairando soII
bre um ponto, deve ser yálido igualmente para um que se mova len

tamente sobre a mesa, pois a forma da solução é governada pe:,ias

condições de·pon1;.orno e estas são essencialmente as mesmas tanto

para um d~scoem movimento quanto para um em repouso, contantoque

a.vélocid.ade ~~ja ;.pequena quando comparada com a velocidade do ar

na película.

2.3 Espessura.da.pellcula de ar
,

dm=pV r <J:'"e, z)rdedzdt
.'~

A'nlaSsa, dm de ar s~j,ndo

po ~empo dt pela área rd0dzindi

ç.~~na fiq. 2.2 é dada por

Fig. 2.2

I
41'/. ~r IIt
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A massa porunj"dadedetempo saindo ,pela área rdedz é

dQ(h) := pvr(r,e,z) rdedz.

:r

A relação $,ntre·aes'Pess~a h da'pelIc1.11a,sob o disco e a taxa Q

em que o ar flui através dela é dada pela integral

Q:{h) = (V (1'4
) o J o

dQ{h)

Vri assim como as componentes ve'e vz' podem ser obtidas do siste

tema de equaçõesrepreseptado por 2-4 :

-+ -+ -+ :.!-+
vp = - II V X V x v = - jJ (v v •v - v. vv) = lJ V v,

-+

pois 'l.v = O Ceg. 2-3). Assim,

:.! -+ •• 1
? v = II vp.

Fazendo vz=O, um passocompativel com a aproXimação ap,tiZ« •.p/ar

já feita na seção precedente, as três equações ~epres~ntadas por

:.!-12 podem ser reduzidas a duas ..
,

•

..rv - -.!.-Vr..: 2 a ve
== II

-1

ap
e

r r2 ~ a e ar

v2v _ -.!.- v + __2_ a V.r

==(lIr)-l..1.2-

e r2 e r2 a 0

ae

(,l-1.31

(~"14)

nas quais p deverá ser substituído pela expressão 2-10. A equaçao

da continuidade (2-3) fornece uma relação adicional entre vr e ve:

1 a
( rvr)

+ _1_JVe= or
3.r rae (2-15)

(Pa~a a~ disco estacionário as três últimas equações podem ser

posteriormente simplificadas invocando considerações de simetria

e fazendo ve = O. Esta restrição, entretanto, não será feita aqui

desde que será conveniente, ~a seção seguinte, utilizar ~a solu

ção que seja também válida para um disco movendo-se lentamente) .

••
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~ginemos o d~sco como se es~ivesse~'reP9~so e com a

superfície movendo-se com velocidade V na direção 9=1600 (i.e.,p~

ra a esquerda na fig. 2.1). Num escoamento viscoso não há movimen

to re-lativona fronteira entre o f1u~ e qualquer superfi.ci. sÓl!
'\lf'

da em contato com ela, consequentemente as condições de contorno

impostassobre as soluções para vr e va' relativas ao'disco são:

vr = -v cose , Ye = V.ênê (para z=
Q)

,.. 
: ·vI t!'!-

'•• v ••• ~'
J,
I

.•.•.
r

v = v = Or a (para z - h) e

(2-16 )

Buscando ave/ae em 2-15, ap/ar. ~ 2-10 e deseiivo.lveridoo lapla 

ciano ..,2vr:2~13 se transforma em

3
' 2'2 2

a:Vr + .1.. .LYJ:. + ..L.!x + YJ:: + ~ =•• 2 Mg1 ou

ar r2 ae2 ar2 r2 3Z2

' 2'~
..•..•.•-,

r
JTjJ (b '..,-a -}r

32YJ: + .l..
2

+ ra2Yr + .Y:.:r- + _32 (rvr)a (rvr) =-2 M<.={
•ar

r2ae2 /ar2 r ~z21J1J(b2-a2)

Lem~rando ql.le

~.,=.1... a (rvr)
ar r ar

~
r

e I

a última expressão ,se reduz a

1
r

ou, ainda,. a

- ~
2 ' 2lI'l!(b -a)

onde C = 2 Mg

11' p( b 2 _ a :2 ) •

(:.i:-17)

Se fizermos rVr = .~~r,e,z)+ cz2;2, 2-17 se tranfoD'la,na equação

•



de LapJo.ee

2
ti' ~ = O,

Em função da nov~ variável as condições de contorno para t são .(.!!

sandQ 2-16) :I

~(r,e,h) = - e

~(r,a,o) = - Vr cos e . (2-19 )

A equação 2-18 pode ser resolvida aplicando o mébJdo da separaçao...
de variáveis. Fazendo ;(r,0,z) = R(r)8(e)Z(z), levando. em 2.•...1B

e dividindo a equação por R8Z, obtemos

Os dois priméircts termos dependem somente ée r e/CllClae e o Últ.fnD

é independen,tê"c!e re de e. Isto é possivel somente 8e

1-
Z

-k ,donde

(.2-20 )(k= constante de separação).
2

d.Z .. ,...~;:: ruol
dz"

J

•.•••. .- '. "" .. , ••••. ' _,' ,~, o , ••• _, ,fW

." Eait.B eq~àç~ condUzIra a funçoes exponenciais se 'k>0, a ~nçoes

·~rifJo~t.ricas se k < () e à·funções lineares se k=O. Cons1deranã::>

k==O, pQd.emos c!:eterminar uma expressão que satisfaz 2-18 e 2-19

Para ~() asoluç-ão de 2-20 é Z(Z) = Az + B. De 2-19,

t (r ,.e,h) -= ae (Ah

-Vr cos 0

Chi
+ B) = - ---

2

_'tas dà>as eqUl\ções, A = ( Vr coa e _ Ch) -1- e B = _ Vr cos 0.
h

2as R$



ou
... 4"

rVr = ; +..~ =
2

.... S
_C2~ (1 - ~) - vr cos ~(1 - - ).

? h h
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COr.lO C ~ , tem-se, finalmente,

rv =r ~

~, (b2-a~)

z
z (1 - -) - Vr cos a (1 -

h
z ).
h

'2-21)

- d· -Esta expreB.ao para o pro uto rvr'satisfaz a 2-17 e as ~ondiçoes

de contorno estabelecidas em 2-16.

A solução para'a componente ve é obtida de 2-15 e 2-21.

De 2-21 a (rvr) = _ V cos e(l

ar

z- -
h

). Combinando este resultado

com 2-15, resuJ,ta aVe

as
= v cos 8(1

z

h
) cuja solução é

= V sen 8 (1 - ~)
h

que i-~sélft;isfaz às condiçõe.s de contorno estabelec1das ,em

•

Su»Stitui.ndo rvr. da integral 2-11 pela expressão 2-21,

obtemos uma relação entre a taxa de e.scoamente Q e a espessura

da pellcula :

Q • (2-23 )

~.4. A força ~etárdadora

_~;lf1ckem movilnento encontra resistência somente da p~

l!cula dê gá~ debaixo dele e do ar circunvizinho. A intensidade

da .forçaviscosa em cada ponto é proporcional à derivada ,da cOZIE?

nente ~c1al da velocidade de escoamento tomada na direção per

pendicular à superfície.cada elementp dA da sqperfI_!e inferiordo
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d~s~u ~xperimenta uma f~ça cuja componente na direção do movimen

to é 38

dF ".- IJ
X

av')(

az
dA

onde Vx representa a componente da veíoo~ do eecoamento na di

reção do movimento. A derivada dev~i eec .-aliada em z=h. Não e

necessário considerar a oompoA8Dte ~lar i linha do movi

mento, desde que é evidente da s~etr1a do eacoamento de ar, que,
a força resultante naquela direção é Aula. Vx pode ser ainda ex

pressa em termos das componentes vr e v. i.troduzid~. na seç~

~.3:

A força total é obtida levando esta expressão em ~-~4, .uba~ifi,

do vr e ve por ~-2l e 2-22, respectivamente, • 1ftta~.n4P &Qb4e~

área da pellcula :

Mg h cose(1 - 2h) + y
2 2

1Yx.... 1=
(dA==,b --. ~

;2 2
3Z z==h J.lll(b-a )r

h2

2 2 2' 2 2 J~'
r Mgh, • b -a 1- cosec1e _ J.lY..b -a dex - - }i J.lll(bl-a~)r ~ o h, o

A primeira integral é zero e a segunda e ~', portanto

F = _ VX IJ-h

(A força resultante é a mesma que a experimentada por um puck sim

plesmente mantido a uma altura constante h acima da sesa num ar

parado e movendo-se com uma velocidade V).

De 2-23 e 2-25 obtém-se uma expressão para Fx que é fun

çao do fluxo Q :

·3 2
F = -V [ ! MgpJ.l 2 22,1/3x (b -a )

3 Q J

\
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uma outra eonsequênc1ado tato '-da' 'véloc1dacSe 4epencler da

força retardadora é que os efei tos do a,\:ri''to sobre o .JUI1_nto do

puck não potiemserearac:teri zadosde &·lCJUJIl Jlk)dO'~;"', ~, pOr

exemplo, introduzindo umcoeficiente de atf~to de "CQ~.9amento.
Desde que a resistência do ar varia QQm a velocldà~. ·de puckJ e

portanto como tempo, o ~rr-o total intr()Óu~Uio depende, ,,«!,ntre 0\,1
.<f> ,...

tras coisas, da duração da e1qM!riêne:.ta.e 'd-a véloc1dad.. ~n1oUJ ~

puck. Ri, éntretanto, UlUa quantidafi ··ean.~" OIRpc,.oara~

ser utili~para avali.l; a conV~~~t:iêl~:,* P'tl~k_)'a •.. e~
periêneia particular. Esta constante Qé t:éS'ftpO apareeeri''f:'U'aJ..Iqén

te na e~açio 2-2'6. LellâDrandoque Fx=MdV/dt; 2..•.2Ei pode ser es
crlta 00IIl0

dV V~=-
dt T

onde T == (3QM2Jl/33 1. 2 l'Í
'I/' gp 1.1 (b -a )

ou (em termos da espessura da pelí.cula-eq. 2-23)

T = Mh

llf(b2-a2)

se· 'r for constante ou variar muito lentamente, a velOCl-
dade V e o deslocamento .! do puck podemser represent:ado8 ex

plicitaaeat.f? comofunção doteIllpO. pe 2-l7 dV/V == -dt/T eportan

to V == Voe -t/'t. ComoV == ds/dt, cts. li: Voe -t/idt. e s =-VOT (l~e-t/L)

,



•

onde Vo é a'.velocidade inicial. Quando t/'t'< < l, s ;:Vote V ;: Vo ·

Consequentemente, o puck parece deslizar sem sofrer a influência

do atrito toda vez que uma determinada experiência for realizada

num tempo pequeno quando comparado com o tempo caracterlstico t •

E:evidente da equação 2-;ij3 que podemos aumentar a consta1

te de tempo de um puck i) aumentando o fluxo de ar ou 11) aumen 

tando a massa ou diminuindo a área da película. No segundo caso

é preciso aumentar a pressão Po na cavidade e a correspondente

pressão de ar fornecido pela linha ou pela bomba de ar para man

ter constante o fluxo ou, então, escolher um valor conveniente p~

ra a relação b/a de modo que não seja preciso variar a pressão na

cavidade (ver ag. 2-9). Entretanto, estas medidas não podem ir

além de wn certo limite, pois, quando a área da película é feita

muito P8i'iuenq,ouo t'luxo muito grande, a flutu.ação do dis~torn!

. ~ 1)9se lnstave
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os . CIRCUITOS MAGNI'1'ICOS

3.1. Os materiais magnéticos

Observações experimentais têm mostrado que certos mate

riais quando cOlocados numcampomagnético reagem ao campomodU!

cando-no. Este fenômeno é chamadomagnetização e os materiais que
- ~exibem esta propriedade sao conhecidos comomateriais magnetioos.

O grupo dos materiais magnéticos denominado ferromaqné-

tico, que inclui: o ferro, o nIquel, o cobalto e umnÜme.ro cada

vez maior de ligas desses elementos mai's impurezas CORIÔ sillcio e

carbono" por eXe!Ilplo,é o que tem, entre outros ,malorinteres$e

para a engenharia elétrica, umavez que a maioria dos d1.spositl 

vos eletromagnéticos práticGs utilizam materiais dessegrupp na

sua construção. TaLs materiais são caracteri-zados por umapossí -..

vel magnet1&.a9ãopermanente e pelo fato de sua prea,ença ter, fre-
.. -. .,.., ~

quentemente, umprofundo efeito sobre a 1.nduçaomag.netica B.

Considere-se o toroide da figo 3.1. envolvlQo por N es-

piras uni'orm~~te distribuidas.

I '. »fI

Fig. 3.1

-+ i.r .•.Por s1..lile'triaas linhas de B formamc. culos concentri.cos dentro

dotô~o:ttfe, Q08I() mostra a fig. 3.1. Se o núcleo for de ar ou de
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~ ........•.
material nao magnetico e se rm»d o modulo de B em qualquer ponto

no interior do núcleo será dado por

NI
(3-1 )

,
!1
II
II

BO = uoH onde H =
211r m ,

Bo = indução magnética (ou densidade de fluxo magnético) em wb/m2

H = campo magnetizante (ou campo magnético) em A/m

~o = permeabilidade magnética do vácuo. Seu valor é 4~0-7 H/m.

(Este também é, aproximadamente, o valor adotado para a p~r 

meabilidade magnética do ar ou outro material não magnético).

A indução magnética, neste caso, é proporcional à inten

sidade do campo magnetizante H. Se se substitui o núcleo de mate-

rial não magnético por um outro de mater1al ferromagnético, man-

tendo inal tera~ a dbrrente I, as medidas indicam que a indução
Ij

magnética será muito maior que 80 e dada pela expressão

B = ~H (3-2) onde p é denominado a permeabilidade do material. ~a

ra os materiais ferromagnéticos u é uma quantidade variável e,no~

malmente, muito maior que, Po (da ~dem de 102 a 106 vezes maior).

~ costume definir, ainda, a quantidade adimensional Ur'

chamada permeabilidade relativa, dada pela expressão ur = uJuo.

Com esta definição, 3-2 pode ser escrita como B = UrUoH = urBo.

Êsta equação diz que, se se substitui o núcleo de material nao

magnético do toroide por um outro de material ferromagnético en 

quanto se mantém inalterado o campo magnetizante H, a indução ma~

nética B fica multiplicada por ua fator ur que é da ordem de 102

a 106• Isto acontece porque o material ferromagnético é dividido

- - -2-5
em pequenas regioes (com dimeneoes da ordem de 10 a 10 cm ).

- 40 41
chamadas dornInios ou domInios magneticos ' , em cada uma das

quais todos os momentos magnéticos atômicos estão alinhados em ri

qido paralelismo às custas de uma forma especial de interação en--

tre átomos vizin,,ºs, denOlllina4aacoplamento de-troca (um fenômeno
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puramente quântico). Dentro de cada domínio todos os momentos de

dipolos magnéticos são paralelos, mas a direção do alinhamento va

ria de domínio para domínio, de modo que o material, como um tod~

pode ter momento magnético resultante nulo. Quando se submete uma
1

amostra desse material à ação de um campo magnético as fronteiras

dos domínios deslocam-se e a direção do conjunto de dipolos magn~

ticos dentro deles tende a alinhar-se com a direção do campo ex

terno; aparece assim um momento magnético resultante na direção

do campo aplicado e diz-se que a amostra está magnetizada. Uma

vez que o grau de alinhamento é grande, mesmo quando, em alguns

casos, o campo externo é pequeno, o campo magnético induzido será

muitas vezes maior que o campo aplicado.

Mas o que acontece quando o campo magnetizante H cresce?

o momento magnético adquirido por uma amostra quando submetida a

um campo externo é responsável pelo aparecimento de um grande nu·

mero de novas linhas de induçao que são adicionada$ àquelas do

campo aplicado. Isso pode ser expresso pela equaçao

B = 13o
(3-1 )

_to -t- _ -t-

onde Bo = ~oH representa a induçao devida ao campo magnetizante H

e EM a indução devida à magnetização da amostra. A experiência r~

vela que, iniciando com H = O e com urna amostra desmagnetizada, o

aumento de H causa um aumento de BM de uma forma visivelmente não

linear; devagar a principio, depois mais rapidamente e então mui

to vagarosamente, até nivelar-se de vez, quando se diz que se a

tingiu o estado de saturação (fig. 3.2).

I'
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Fig. 3.2

A fase inicial (correspondente às regiões I e 11 da figo

3.2) é governada pelo movimento das fronteiras dos dominios, i.e.,

pelo crescimento dos dominios que já estavam favoravelmente orien-

tados (com relação ao campo aplicado) às custas dos demais. Na fa-

•.. -. _. -.,
se correspondente a regiao 111 a direçao de magnetizaçao dos doml-

nios que ainda não estão paralelos ao campo aplicado é girada gra

dualmente para a direção do campo~ esta é a fase mais dificil e P2

dem ser necessários campos muito fortes para se atingir a satura -

ção. Quando a saturação é iniciada, ~ começa a cair tendendo rapi

damente para o valor limite ~ , quando então o material passa ao

comportar-se como se fosse não magnético. Isto pode ser entendido

de modo mais claro pela análise da equação 3-3

+ + +
B = B + B =o M

+ -+

uH+BM='o
+

):lHo

Para materiais ferromagnéticos e para H moderado, BM»Bo (normal -

mente) de modo que B ~ BM. Quando H cresce, a parcela BM contribui

para aumentar a soma B até atingir o seu valor máximo~ a partir

.......... -
dal, B crescera com H mas agora as custas da contrlbulçao da par-

cela Bo. Assim, para H muito grande, B -+ Bo ou wH + ):loH,o que si~

nifica dizer que ):l -+ ):l.o

Uma vez cessado o campo magnetizante R, os domínios no

interior da amostra permanecem orientados em maior ou menor grau ,
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ou seja, subsiste ainda uma indução magnética (indução residual

ou remanente). A indução remanente depende do valor máximo de H

aplicado e da natureza do material e para eliminá-Ia é preciso,
aplicar um campo (campo coercitivo ou coercivo) no sentido contrá

rio aquele do campo inicial. A' explicação para este fenômeno

- ~-
que o processo de movimentaçao das paredes dos domlnios nao e, em

geral, um processo reversivel.,A figo 3.3 mostra a natureza das

transformações, quanto ao aspecto da reversibilidade, correspon -

dentes às três regiões de uma curva de magnetização inicial.

11. @ ,.,.,..,
•......•.•.•.

riturs,'.,ehl

dMlocCPnen-fos

Ir,...,,;.,.i.
,. por-$

Fig. 3.3

"

3.2. Hi..~t.erese...•Materiais macios e duros

Considere-se o toroide da seção anterior com núcleo de

material ferromagnético. Se o campo aplicado for aumentado e em

seguida diminuido, a indução magnética 13 diminui também, mas nao

tão acentqadamente quanto havia aumentado ao longo da curva de

mafjJnetização inicial. Este fenômeno, conhecido como histerese

acontece porque, como foi dito, o deslocamento das paredes dos do

mlnios não ~.,um processo reversível. Se o campo H variar entre os
•

valores extremos + Ho·.e - H , o ponto de coordenadas (B,H) descreo -

verá no diagrama B - H uma curva fechada e simétrica, conhecida

como ciclo de hísterese (fig. 3.4). Se Ho for suficiente para sa

turar o núcleo, o ciclo é chamado ciclo principal. A indução rema

nente B no Ciclo principal é denominada retentividade e o campor
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coercitivo Hcnecessário para eliminá-Ia, coercitividade.

e

- Ho :

I
I

I

Fig. 3.4

Ho
H

Assim a retentividade e a coercitividade de uma substância ferro-

magn~tica sio, respectivamente, os valores miximos que a induçio

remanente e o campo coercitivo podem atingir num ciclo de histere

se.

Os materiais ferromagnéticos se diferenciam muito pela

facilidade com que podem ser magnetizados e desniagneti:zados e por

isso costumam ser classificados em doi.s grandes grupos: materiais

macios e duros. O material magneticamente macio é aquele que pode

ser magnetizado facilmente, isto ~/tem uma altapermeabilidade

uma pequena coercitividade e um ciclo de histerese estreito. O ma

terial magneticamente duro requer campo magnético intenso para

ser magnetizado e retém bastante sua magnetização; apresenta uma

grande retentividade e coercitividade e, consequentemente, um ci-

elo de histerese largo. A grande diferença, contudo, entre rnate-

riais macios e duros jaz na coercitividade que num material duro

pode ser da ordem de 104 vezes maior que num macio, ao passo que

as retentividades dos dois tipos de materiais são, em geral, da

mesma ordem de grandeza.

Os aços temperados, o aço-cromo e certas ligas de ferro,

alumlnio, níquel, cobalto e cobre, conhecidas genericamente como

ALNICOS, são exemplos de materiais magneticamente duros; todos
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eles são apropriados para a confecção de imãs permanentes. Os ma

teriais magneticamente macios incluem, entre outros, o ferro e

aço doces, o aço-silici~e liga"ferro~niquel do tipo PERMALLOY;
1"

sao usados em circuitos magnéticos de uma grande variedade de e

quipamentos elétricos (motores elétricos, geradores, transformad~
I

res, eletroimãs etc~) onde é essencial uma indução maqnética gr!1

de às custas de um campo magnetizante pequeno.

3-.3 Desmagrtetização

A intensidade da induçio magnét.ica associada a ma9Detiza
. :'0._ ~. "",~ _.. ,

ção remanente não é, de forma al9\1~t" desprez!.yel namai.orta dos
} . ,~,..

materiais ferromagnéticos. Mesmo~~~n~o um material Q9~ como o

aço SAE,1020 (0,2% de carbono),. co~s.t~J:'ado m~ciO(l9i!D~to;~e Vi,!
', __ "o ':.,_ ..> "~ ", ~":,",;<,.,-~:,~,:>: ,.c_ .. ~~~~,:".i: 1: >j

ta magnético,'pOde-se conseguir uma indução remanente. d•. Of~Eu,•.pe
" -, " ' . "".>~,,' ~' ••.:' ""-'; "o' -:;;'~~'·~":.·:".~,,,.,.,d:4:"!':';""- '; ';,"

103 vezes 1l1.ai~rque a indução associada '~o'campo que'<~ d~.í~eii~!
,;i4 ' ',. " .•..•.••..•....•..• ""'"

magneti~a9ão·da am<>&tra.A experiência,revela;. cont:udo,que'; ,j ... ' ...

dependend.o (lél forma. da amos~ra, a m~~~tizaçjo remanênte ppde d!,
saparecerllle. ~o.qu,. não· se tenha aplid'.do·campo coe;rcitivo)·',< ,-,','._ -''_',' 0- ••••• :'-;.,~ __ ""'-"-, ".--,:"

-l:-:- •. :.

comq se~i,".~~~ havido uma desmagnetização espontâne~~ Por

é

que

isso aCQntece?

de uma cor -

no' interior
'1;~ éêjua9ã();,~ =Bo + BM ' qU~'~'~l.}~~~~~

do núcl~ de mater·tal ferro~agnéticO'(f1ÇJ'" 3-+>'&0 .>·~tá

ciado aQ campo macm.etizante H qUta.é gerado,,~~custãs

asso

rente dEtcond'-1Tio~tãMestá a~so~~.dq;.~~jl\OlUe~~?magnêticoaàquiri
do pelonúcl~~quMdO submetido ao campo H,et.:ambêmpode ser rel~

cionado à corrente~ihmas agora a anei~ de corr.ntes elementares (a~

XIll

ã (x. é

sociadot a ~vimentos deeletrons). Como~. g~~l, 'nos materiais

ferroma9.nétieq$ lon,e do estado dê saturação ãM.»~<)..,~e-se di
zer que. lnAçà(),associada a essascorrenteseldêntares é

vezes máiot' ft'8 a indução associada à corrente que gerou.•
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den9minado suscepttbilIdade do material). Ou seja:

o vetor XmH = M é denominado vetor momento magnético por \U1idade
de volume e seu rnôdulo ~ dado por A/m. Usando esta definição, a

última equação transforma-se em~

+ - .• -
Cessado R, resta uma induçao remanente Br e uma maqnetizaçao rema

+ . -
nente M relacionadas pela equaçaor

B = II M . l3-5 )r o r

No casQeJIl que o ci.rcu:t:.to de material ferro~gJle.t~co ê techado ,po- ' - .' -
mo no exemplO,que vem sendo tratado, a í.ndução ren).anentê êman~f-

da ao longo do tempo, quer o materí.a.l do núcleo seja ría>C±o ou du

ro. ComoserS vi:8'to a "SetJUtt, i:s·toé devido à Ü''le.xis,t:êneta·~' ca~

gas magn~_~!c.$cNe têat: UIIl efeIto desmaCJnet~zante sobre a amoS"t.ra~

A ~yão 3001, ,ainda que desenvolvi.da para o case espe-
•. 1" •

cial do t9roide, é, uma relação de aplicação mais geral e é, na
.. ,

reali~e., adot~a comOdefinição de H. Nas dí:scussões anteriores

o campo 'li-foi gerado às custas de uma corrente de condução mas em

9utros casos pode originar-se de cargas magnéticas (fictlcias}.
'. '.. +

'1'oma~(io.àdi~er9'ência de 3.-4 e consi.derando que di.vB =0 , resulta

d + . -+iva = •. dI..vM. (3-6}

* .~ para evitar o efeito desmagnetizante que se prefere usar énQS

tras .~ forma de anel, quando se pretende leva~tar curvaS de
hist-erese.
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Se a divergência de um campo vetorial não é nula, o campo tem uma
- ~ I

fonte. A equaçaQ 3-6 revela que o campo H, se t~ver uma fonte
• - -joo. -+. -+

começa onde a magnet~zaçao M term~na e que H term~na onde M come

ça. Há alguma configuraç~o.para a amostra em que isso acontece ?

A resposta é S.ÍIn: basta, por exemplo, retirar uma pequena

do toroide como mostra a figo 3-5b •

fatia

•

Fi9'. 3.5a Fig. 3.5b

Se, por exemplo, o núcleo tiver uma magnetização r eman.ente, apar~

cerão qlrgasma,gn.êticas nas vi:.zift1:lançasdo entreferro que se com-
- -+

portarao como fontes de H.
-+

Br' por sua vez, continuará existin-

do, a menos que os domÜú:.ostenham perdido totalmen.te.suaorient~
-+

çao original ao se retirar 'a fatia do material. Seja ~ o campo

associa·àoàs cargâs magnéticas. Como Rp começa onde i\. termina

e Mr t~ o mesmo sentido de R, que deu origem à mag~etização da
+-; ~ -+- - -+ -

amostra, Bp e H tem sentidos opostos; por ~sso Hp e denominado
..• -'- - - . -. - +

campo des~gnet~zante e e responsavel por uma ~nduçao~oHp oposta

à induç~ -1\ .:ft lLoMr. A indução resultante será dada então' por

(3-7)

Se a corI'én:téna bobina que envolve o núcleo for diferente de ze.•.

ro,o resultado será essencialmente o mesmOt
-+

Br' apenas, na eq.

3-7 será sJ,J.bstituidopor

da amos~l e a tt~ será

~ - .,'" .-
BM (induçao assoc~ada a magnetizagao

-+

adicionado H, dado por 3-1.

~esUltl.i.Ddío:··a. introdução do entreferro exerce uma ação de ~esma9'n~

tiz~a(lr.()M-eo núcleo, porque permite o aparecimento de um campo

'\
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que atua no sentido de desorientar os dominios que estavam parei...

almente orientados, e acarreta uma diminuição do fluxo de B atr!

vessando o núcleo.

o efeito desroagnetizante depende do entreferro e, na

au§ên~ia dêS~~, da forma da amos~ra. Numa vareta magnetizada no

sentido longitudinal o efeito é muito mais pronunciado que no to

roide com entreferro e, entre duas varetas de comprimentos dife-

rentes" é mais pronunciado na valeta curta; num disco plano com

cargas magnéticas nas faces o efeito é ainda mais pronunciado.

~
Cessado H, o campo desmagnetizante que atua numa certa

amostra pode ser mais que suficiente para desmagnetizá-1a quase

que totalmente, se o material for macio; neste caso diz-se que

houve uma desmagnetização espontânea*.

Do exposto conclui-se que uma maneira de evitar o

efeito desmagnetizante é,oferecer para as 1Lnhas de induçãoum

caminho fechado d~ material ferromagnético.

~- '"""

3.4 Os circuitos Ilagneticos

Numa bbbina 'toroidal uniformemente enrolada o fluxo de

~
B permanece quase que inteiramente dentro da bobina, quer o

..
nu-

c1eo seja,de ar quer seja de material ferromagnético. Se as espi

ras não forem uniformemente distribuidas mas a permeabi1idade do

material for elevada, o fluxo ainda permanecerá substancialmente

•• 42 finalterado ao 16nqo do nuc1eo • Portanto, toda vez que uor

suficientemente 'grande, é possível substituir um núcleo uniforme

m~nte enro~aào (fig. 3.6a) por um outro com enro1amento concen -

*
Mesmo os melhOres materiais magneticamente duros podem perder

gradualmente $ua maqnetização remanente se não se procurar ev~

tar o aparecimento de cargas magnéticas ou minimizar os seus

efeitos.
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trado (fig. 3.Gb) pois, neste caso, as duas configurações sao

praticamente equivalentes.

I
1

Fig. 3.6a

o que acontecerá, entretan

to, se a geometria do núcleo for re-

tangular ? (figo 3.7)

Fig. 3.6b

Fig. 3.7

I

Ainda neste ~aso pode-se aàmitir que todas as linhas de indução

permanecem dentro do núcleo, ou seja, que não há fugas magnéti -

cas* (ver Apêndice I}. Esta aproximação é quase sempre possível

toda vez que se trabalha com material de alta permeabilidade e

longe do estado de saturação (quando então ~ ~ ~o)'

O caminho seguido pelo fluxo dentro do ferro (ou outro

material ferrornagnético) costuma ser chamado de circuito magnéti

cO. O conceito de circuito magnético está fundamentado na idéia

de que a maior parte do fluxo de B num sistema magnético tende a

confinar-se nos caminhos de alta permeabilidade do sistema, da

mesma maneira que a corrente elétrica tende a confinar- se nos

caminhos de alta condutividade de um circuito elétrico. O concei

*
A designação de permeabi.lidade ao coeficiente ~ está justameE.:

te ligada ao fato do material ferromagnético ser mais permeá

vel ao fluxo de indução que o ar.
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~ôde'dircu.i'to não··é, contudo, tão precisp nos siste.plas magnéti

coa quanto o é nos sistemas elétricos equi:valentes, porque os,
"isolantes" magnétioos nio são, +emde lange, tãoefic.ientes qua~

to os isolan,tes elétricos""·' ."t.
A expli.caçãopar:a isso·e que a razão da condutividade

de um

um bom

nético

isolante elé~rico tlp~oo para a condutividade elétrica de
- ..-22

condutor e. da ordem de. 10 ,enquanto que numsistema ma~
a razão da .permeabil1dade do ar (o -isolan'te" .magnético

mais comum)'para a permeabilidade de ummaterial feIii:omagnéti-

co tlpico é, nos casos usuais, da ordem de 10.3• Desta meneira,
num.circuito elétrico a corr~.te está pratica_ente toda confinada

em camtqhos condutores pré-estabeleoidos,:enq~'toque nums~te

ma magnético há pma considerável tendê.ncia do ·flUXQdi~sar- $e
"', .' ~\

em todas as direções. O sistema ma.gnêticQêentão mais..precisa -

mente tratado antes comoWll problema decaJllPO,ctUe;UlRdecirouito.

Entret.anto, sob cixcunstâncias élpropriada~~_'a'c:lisper:lão do fl:~o..
mãgnético ou fUt}amagnética, comoêfrequen~te.oQámada, 'é~6de

ser mantida a níveis razoáveis e a s:ttuação pode..ser-<;~atada oomo

umproblema de circuito. Desde que as técnicas de análise de cir

cuito são relativamente simples e frequent.emente .~. conhecidas ,

há. umagrande vantagem em tratar problemas magnétiCOSem termos

de conceitos de circuitos.

de a.lta ~rmeabilídade (f~g.3.8)".

anel de ma.terial ferromagnético

Para demonstrar a an~

logia entrec1rpuitos elétricos

Fig. 3.8"
um~ ma9hé~icos, consideremos

" ~

Vamosa4xaLt ..t.r q,ue aslifhas de .indução se encontrem inteiramente
dentro qo anele que as dimensões do anel sejam tais que o mÓdu-

. + .... I
fO de B passa ser considerado constante em cada ponooide umadada
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seção de área S*. Aplicando o teorema de Ampere à linha de indu

ção t, resulta:

fHdt = NI onde dt é um elemento de comprimento,da linha.

O fluxo de indução, constante ao longo de todo o tubo, é dado por

~ = B.S = ~H.S e o campo magnetizante por H = ~/~S.
Combinando

estes resultados e tendo em vista que o fluxo é constante ao lon

go de todo o tubo tem-se:

NI
<P =

(3-8 )

o numerador dessa expressão (fórmula de Hopkinson) pode

ser considerado como caracterizando a causa que produz o fluxo: é

a força magnetomotriz F. Ela se exprime em ampere no sistema prá

tico. O denominador caracteriza o tubo de indução considerado~ é

denominado sua relutância (R). No sistema prático R se exprime em

H:-I• Com estas 'definições 3-8 pode ser escrita corno

<P = P/R (3-9 )

que lhe dá uma forma que relembra a expressão da lei de Ohm I=€/R.

A força magnetomotriz faz o papel da força eletromotriz, a relu 

tância o da ~esistência e o fluxo o da corrente elétrica. Em ou-

tras palaví;:as:a força magnetomotriz F causa 'a circulação de um

fluxo $ através de um circuito de relutância R da mesma maneira

que a força eletromotriz € causa a circulação de uma corrente I
através de urnacerta resistência R.

Para um tubo de indução homogêneo (~ = constante) e de

seçao constante a relutância R =~/~S tem uma expressão análoga ~

quela da resistência de um condutor linear homogêneo (R = p~ = ~)
S crS

* P . t - . 1 d43ara uma S1 uaçao ma1S gera ver Duran
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o que mostra que a permeab11idade ~ representa, para o fluxo mag

nético o mesllO q\1e a condutividad.e C1 p•.a a corrente elétrica.

Estas noções podem ser E'sten
.,•.•••••. ',0'0

Fig. 3.9

vár .us pedaços de material ferroma'J1léti

te ao longo de todo o circuito, o que

signif~c~ dizer que não há fugas mag -

co de comprimen.tbs .ll.l,R.2, .••• , seçoes

SI' S2' •••• e permeabilidades ~1'~2'·.

(fig. 3.9). Apesar da forma, vamos ad

mitir que o fluxo de indução é constan

didas para casos mais gerais. Conside

rernes 11m circuitG> maqn:ét.i.coformado por

néticas.

Nos diversos pedaços o campo li tem, respectivamente, 05 valores

cp/ ,
H2 = }:J2S2

e sua circulação ao longo do cir~uito magnético é

+ o. = + .11.2 -_ + ••. )-NI
].12 S2

(3-10 )

ou 4>ol!'/B $!;;i.zermos R = RI + R2 + ••• (fórmula ~ná Ioga àquela ~

ra se det.erDti.llara resistência equivalente de um conjunto de re -

•.istoresem série) ..,- "

De ..Qma maneira mais geral, a relutância de um tubo de

i1'1duçio.,.l~.do por duas sllperficies SI e S2 (fig. 3.10) é defi

~da por :
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(3-11)

Nesta expressao,

P2

vk .:: JÊ . lz
:PI

(3-12)
Fig.3.l0

•

é definido como a diferença de potencial magnético entre as fa-

ces do tubo de indução : ~k é o fluxo atravessando o tubo. Usando

esta linguagem, a equação 3-10 nos diz que " a soma das diferen -

ças de potenciais magnéticos em um circuito fechado é igual à fOE

ça magnetornotríz", situação análoga a uma das leis de Kirchhoff

para circuitos elétricos. (Com o auxílio do conceito de diferença

de potencial magnético é possível mostrar, ainda, que a relutân -

cia equivalente de duas ou mais relutâncias em paralelo segue a

mesma lei que permite calcular a resist~ncia equivalente de resis

tores em paralelo).

As fugas magnéticas também podem ser tratadas em termos

de elementos de circuitos. Na figo 3.11 o fluxo gerado pela bob~

na excitadora pode seguir o caminho 1 no ferro ou o caminho 2 em

paralelo no ar. Como a relutância de um tubo de indução no ferro

é muito menor que a relutância de um tubo de indução (de mesmas

dimensões) no ar, o fluxo prefere seguir antes o caminho 1 que o

2. Entretanto, como a relutância de um tubo no ar é grande mas

nao infinita, sempre haverá algum fluxo atravessando o ar, o que

acarreta imprecisões nos cálculos de circuitos magnéticos.
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I
I

Fig. 3.11

3.5 Circuitos magn~ticos com entreferro

,,- . -

Seja um anel de ferro,

I
I.'.-------

to ~, com mo entreferro de espe!

sU~a x, como mostra a figo 3.12.

de seçao constante 5 e comprime~

Fig.3.12

Se o entreferro for es

treito, as linhas de indução so-

frem muito pouca dispersão ao

ção é satisfeita, pode-se adroi

I,
I
I" ' -

\ ' .... ,I \ ', I I
, I. ., I

,.' I II "
I I \, , ,

S

Quando esta condifig. 3.13a.

atravessá-Ia; esta é uma hipóte·

t' f t- . d 44 2se sa 1S a orla quan o x«

tir que a seçao do tubo no entre

ferro também é Sr em caso contrã
Fig.3.13a Fig.3.13b

rio (fig. 3.13b) a seção a se ad

mitir deve ser maior que S
.-e E:

calculada mediante regras prãti

45
cas

Quando x2 « 5, a relutância do entreferro, onde a per-

meabilidade é ~ , é Re = xI 5 e do ferro, cujo comprimentoo ~o
e
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~, é Rfe= i/~S' A relutância total do circuito magnético e

~ = xl s + ~I S' pois estão em série. O fluxo, dado pela equaUo U -

çao 3-9, ê:

4J =
NI

Re + Rfe

Imaginando que a lâmina de ar no entreferro é substituida por ou-

tra de ferro e de d~ensões idênticas, o fluxo será

91
41' =

R' + Rfe

dado por

onde RI simboliza a retulânota da lâmina de ferro de espessura x

e seção S. Das duas relaçõ •.• anteriores e do fato de Re = xI u so

ser maior que R' = xJ~S conolQ1-se que ~ é menor que ~', o que

mo$tra que a introdução de ~ entreferro num circuito a11menta?o

por ~a força magnetomotriz NI sempre reduz o fluxo, resultado já
- ,

encontrado na seçao 3.3 •

Segundo a equação 3-11, as diferenças de potencial mag

nético no ptreferro e no ferro são re.pectivamente Vê ••Re <tJ e

vfe = Rfe •• Da!,

(3-13 )

Se
RelRfe» 1, praticamente toda a força ••gnebO~tr1z (Nt) est~

rá aplicada no entreferro pois, Resta ~, Vá .• "t•• '. = •.•.
Esta condi.ção é, em geral, satisfeita aa oons~ eJe eletreillis
onde 8e tem entréferros da ardera do mill.etrQ. (Por exEIIP~, pa-

ra xl!; l/50 e
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lOOvfe*). Mesmo entreferros da ordem de décimos de milímetros p~

dem absbrver frações apreciáveis da força magnetornotriz, por is

so os encaixes de peças na construção de circuitos magnéticos de

vem ser feitos com extremo cuidado para evitar o aparecimento de

entreferros desnecessários.

Se o entreferro for um pouco largo e se o ferro esti -

ver longe do estado de saturação, de modo que a permeabilidade

magnética seja elevada, a relutância total ( R ) do circuito rna~

nético será praticamente igual à relutância do entreferro. Neste

caso o fluxo de indução, dado por ~ = NI/R ~ (l/~).NI, será bas~

carnente governado pela relutância do entreferro que e constante

(pois a permeabilidade do ar é constante). Ou seja: o fluxo e

quase proporcional à força magnetomotriz ou à corrente. Nestas

condições pode-se atribuir um coeficiente de auto-indução (L) às

espiras envolvendo o ferro (definido pela relação L = N~/I), sem

que se esteja fazendo com isso uma aproximação muito grosseira.

3.6. Força sobre a armadura de um eletroimã

sistema constitui um circuito

com pouca fuga magnética.

de corpo colíndrico;a peça mó

A figo 3.14 é um coE.

te longitudinal de um eletroimã J~

Fig. 3.14

Estevel M é a sua armadura.

Admitindo-se que a relutância do ferro é desprezível, quando com-

* Da eq. R IR = ~rx/~, vê-se que, quando há interesse em se mane ie -

ter Re/R, » 1, é preciso ter ~r elevado, ou seja, deve-se trafe

balhar longe do estado de saturação do material.
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pOde-se atribuir às espiras envolven...
\1 I,Í"

do o ferro um coeficien~e deauto-indução (L), pois o fluxo de in

dução é,neste caso, quase proporcional à corrente I. Então

N~ = LI. Por outro lado, de 3-9, NI = 8, onde R é a relutância

do circuito magnético. Combinando estas relações, resulta

L = (3-14 )

Expressa em função de L, a energia armazenada no campo magnético

ã dada por 0,5Li2 e está concentrada praticamente no entreferro*.

As cargas magnétícas que aparecem nas vizinhanças das

faces do entreferro exercem forças umas sobre as outras. Qual
..
e

a força exercida pelo núcleo sobre a armadura? A energia forne

cida pela bateria de força eletromotríz e:é dissipada na bobina de

resistência R, na forma de calor (Ri2dt), armazenada no campo mA2,

nético (dW) e convertida em trabalho mecânico (Fdx). A equação do

bàlanço de energia do sistema dado, cobrindo o intervalo de tempo

dt em que a armadura sofre um deslocamento dx, é:

e:idt= Ri2dt + dW + Fdx • (3-15)

A força eletromotriz E: é igual à queda de potencial Ri na resis 

tência R mais a queda de potencial d(Li)/dt na bobina:

* Se o campo nao sofre dispersão no entreÍerro a indução B é a

mesma no ferro e no entreferro e a densidade de energia em am-

b ... 2) 2/ ...os e respect1vamente B 2 e B 2 • Como ~ e da ordem de
3 ~ ~o

10 ~o' em geral, a maior parte da energia associada ao campo

magnético estará armazenada no entreferro mesmo que o ferro v~

nha a ocupar muito maior volume. Portanto é possivel, em mui

tos casos, desprezar a energia armazenada no ferro, preocupan

do-se apenas com aquela no entreferro onde todas as relações

são estritamente lineares.
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E :;Ri + d(Lil/dt

(o operador d/dt deve atuar no produto Li pois tanto L quanto i
- .

são variáveis, neste caso). A energia fornecida pela bater~. é

Eidt ::::(Ri + _d_(L_i_)1 idt ::::Ri2dt+ 1:.1~ + 12dL.
dt

A variação no tempo dt da energia armazenada é,c.por sua .vez,.'

1
dW:::: -

2

d

dt

1
2

..e

Substituindo e: idt e dW da equação 3-15 pelos dois últ1Jlcs· re1!liUl-

tados tem-se :

1,2
dL

F ==

-~-
2 dx {3-17}

Desde que i2 é sempre positivo, o s.inal da força -dew>8

dep~n4er do fato da indutâncía crescer ou decrescer enquanto x es, -
tá aumentando. Em outras palavras, a força que atua na armadura

age no sentido em que a índutância é aumentada. No caso da fi~ ~

3.14 a indutância aumenta quando ..xd,iminui*.s.por isso a força

de atração.

Há uma. outra fórmula ql1e relaciona F COIQ o fluxo, que

será de interesse. Derivando-se 3-14 em relação a x tem-se:

dL N2
<iR=

-7dx
dx

* Fechando-se o entreferro diminui-se. a relutância do circui:to ,

pot.. o fluxo aumenta; consequentementeaument.a-se L, desàeque ,
2 .

pOr 3-14, L ::::'N/R.
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CoaU::>i~hdo,~st~!"e»úlf.adO com 3-17, re~n~l~:

'(Ri) 2dR
_(R,,2

P"'= - '..

•=
2R2

dx2R2

dx
,
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í
ou seja

,

F 1::: -

1-
2

dR

dx
• (3-19 )

Adm.itin,do que a relutância do circuito magnétIco é so

mente aquela associada ao entreferro, pode-se deduzir uma outra

fórmula útil relacionando F com x. R = R = xl S. De 3-18 obtém, e '110

se dLldx =-}1oSN2t~2 ••Levando este resultado para a equação 3-11,

obtém-se

2
(3-201

.;

o· sinal negativo indica .que a força atua no sent~do oposto ao do

eixo x na f'i.9.3-14.

As equações deduzidas nesta seção devem ser util'lzadas
.•ri

cem ~ certa càutela, pois mui.tas aproximações foram reali-zadas..

Cont.udo, para a maioria das situações práticas, elas sãb sufici

entes; q~ando não é assim, elas podem, pelo menos, ajudar a

quem ~edec1décoAstruir ou otimizar um certo dispositivo a per

cebe.1'quaisósparâmetros relevantes. Quando as fugas magnéti 

Qas, por'eXélBp'lo,não puderem ser desprezadas, como é o caso no

cálculo de um relê de precisão, outros métodos ou outras fórrou -

1 'd'" ' 46as everao ser empregadas • Situações eroque nao se pode

obter uma solução pelo cálculo direto, equações mais gerais e

,outros di:$positivos (que não eletroimãs) são discutidos em tex -

d 1 •. 47,48:,tos " ,e e etromec~u1J..ca •

\
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CAP!TULO IV

4.1 O modelo M-O

o MODELO M-1 Pl\OJETO E CONSTRUÇÃO

O primeiro puck construido pelo autor (modelo M-O) e de~

crito no primeiro capitulo não era totalmente satisfatório do pon

to de vista do funcionamento.

i) O circuito eletrônico apresentou problemas; às vezes funciona

va outras não.

ii) A corrente média exigida para um bom funcionamento do sistema

oscilante mostrou-se muito elevada (cerca de 400 a SOOm A) p~

ra pilhas de lanterna (4 pilhas de tamanho médio de 1,5 volt~

o que provocava um desgaste prematuro das mesmas e um aqueci

mento elevado do transistor de potência BD139 do sistema de

amplificação 40 circuito eletrônico esquematizado na fig.I.9.

iii) O ajuste que permitia à caneta oscilar de urna maneira adequa

da mostrou-se crítico; o sistema oscilante não se mantinha a

justado nem de uma experiência para outra e nem mesmo durante

uma úni~a experiência.

A prLffieirafase de nosso trabalho consistiu então em

identificar as causas e tentar solucionar cada um desses problemas.

4.2. Corno otimizar o modelo M-O

4.2.1 O circuito eletrônico

O componente fundamental do circuito eletrônico esquem~
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tizado na fig. 1•..9 é o CI7400 que exige uma tensão de alimentação

relativamente constante •. Todavia, quando o sistema solicita cor-
o (

rente média alta, em pouc~; tempo de uso as pilhas deixam de forn~

cer a tensão necessária para alimentar o circuito, impedindo-o de

funcionar adequadamente. Embora esta dificuldade possa ser mino-

rada, red.uzindo a corrente média de trabalho, optou-se por um

outro circu.ito (fig_ 4.1) que tem como componente fundamental um

CI555, membro de uma famI..liamais avançada de cilccuitos integra -

dos.

Esse circuito ,gera pulsos de tensão na forma de onda

quadrada com uma frequência entre 15 e 100 hertz e sua principal

vantagem, em relação ao anterior, é a tensão de alimentação que..

pode variar entre 4 e 9 volts sem criar problemas para o seu fun

cionament.o e sem alterar sensivelmente a estabilidade da frequên

cia do sinal de salda. vários desses circuitos têm trabalhado me

ses sem apresentar q~lquer problema.

+ .v

••~.lIU\{ "lI. I

'47 ~(_'MPoT)

.Fig. 4.1 Cix:c1Ji.to gerador de pulsos.

MA.CQ,.J Wl

•

R:éB().J.~l,da a questão do circuito, restavared~zir a cor-

i~teque continuava· aquecendo, .desnecessariamente, o transistor

'\
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de potência. Aumentar o número de espiras e consequentemente a

resistência da bobina foi a primeira solução tentada, mas os re

sultados não foram satisfatórios. Na verdade o problema residia,

Fig. 4.2dx

dE

dE

(tU) 2

R22

1
F = - -

1
2 dx

ou, lembral\cio que tp = Ni/ R ., ..por

F = •.-

do ponto de vista da força sobre a armadura M (fig. 4.2), na bai

xa eficiência do circuito magnético associado ao sistema eletrome

cânico do projeto" inicial.

A força F de atração sóbre

a armadura pode ser dada pela equa -

ção 3-19,

A.relutância total (R) do circuito magnético ê li somada relutân

cia do nücleo (Rn), do entreferr9{Rel e do ar (Rar) nél região e!
terior ao entref"éltrOó:Af 'reÚtitância donúcleoê desprezível (quan

do comWl.rfld.a-COIlfasoutras} e a relutância do ar pode" ser consi

derada CQtUftElrtt:~,pO:ls permanece praticamente inalterada à med'ida
'"'

que a es.~"\ira do entrefer"ia varia. Destas considerações pode -

mos e8êiev.el:R="Rar + De ~dR/dx = dRé/dx. A força na posição

x = xo$erã"dAd. então por

1
---""

2

(Ni) 2 dE e
dx x .o

(4•...1)

•

,
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Se acrescentarmoa uma carcaça de ma

terial ferromagnético (fig. 4.3)ao

eletroimã

da figo 4.2,a forçaF'

será dada por

1 {Ni)2Me l
F' = - - - (4.•.2).

2 R2 dx x=Xoe

pois, neste 'caso, R; Re (seção 3.5).

De 4-1 ê 4-2 resulta:

Fig. 4.3

F < F'.

Desta forma, a introdução da ca~caya no ~1stema representad9 pe-

Ia figo 4.2 faz aumentar a força SQbre a ar.madura e, como a exp~

riência nos t.emItlOstrado,de uma ~:neira bastante acentuada.

A cons truçio de um. circuLtomagnê.Uco semelhan.te ao da

figo 4.3 retira, ev1den;~em~te, utD·pouco da simplicidade do pro

jeto orig.inal mas, por outro lado, permite trabalhar coan corr ••tes

médias eBtre 150 Q 200 mA; isto elimina o aqueci1J.\entoà:eS:Jlece:ss!

rio do tr~sistor de potência. Além disso, uma corrente Jaidta de!
sa ordem é perfeitamente suportável por pilhas médias de l.·anter

nas, pois elas são feitas para alimentar pequenas lâmpadas que so

licitam entre 200 mA (lâmpada de 1,5v) e 350 mA (lâmpada de 4,5v).

A força magnetonlotriz necessária dependerá da aspp11tude

desejada para a oscilação da caneta e da constante elásti;.oada mo

Ia que ,arante a força restauradora ao sistema oscilante.

4.2.3 O nÚMero de espiràs (N)

Quando escolhemos o número de espiras da bobina da ver 

s~o M-o, apenas a experiência e a i;.ntui.çijonos guiaram. Na verda-
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de não há uma regt'a bem dEafinida para fazer essa escolha, mas I no

nosso caso, é po$slvel suqerir um roteiro que permite estabelecer

N de maneira aproximada.

1) Escolhêm-seas dimensões do circuIto ~gnético telldo ~ via-

ta o tamanhp da caneta, o espaço e os materiais disponíveis

para a conat:rução das diversas partes, a ordem de grandeza da

força desejada, a massa total do sistema ete.

ii) A força ma9netomotriz pode ser determinada, por tentat1va,~

mo segue. Enrola-se uaa bobina comumnúmero arbitrário de

espiras (N') 'l'" 400 espiras de fio n9 28, por exemplo. Ligan

do-se o ci~'1to gerador de pulsos na bobina e varianilO-se a

ténSão de alimentação determina •...se a corrente média '~ dá

umaéU\lpli~e de osc:t1ação suficiente para a canet.a .-:rc:ar

Póntos ~ definidos sobre umafol.ha de pa.pel.

/tt. força flélirtatomotriz é dada porN'. imãx. A corrente. máxiaa
pode ser ac}cItadacomosendo i.qual ao dobro da ~rrenté mé.Ua,

pois observan.do-se os pu~s de tensão n.umoSCiloscó;plo not!,

se que os intervalos de tempo durante os quais o cireut:to PE!.

manece ~1gado ou desligado S'ãoqrosseiramente i.g:tla1s

f-requên~:f:a'd'e.'25 bertz). Comesta aproximação tem-s&-

F * N'.i '.~ = N'. (2~ )JDx m

(pára \1J(1 elo.' nossos protóti.pos a força magnetomotri.zque se
-

mQstrou adequada foi cerca de 200 amperes).

iii} Conheoida a força magnetomotriz e fixada a corrente média a

ser usada-, determina-se o número de espiras (N). Estabele'-

oendo, por exemplo, urna corrente média de trabalho de l,80mA,

tem-se, àa relação F = N. (2~) , N = 555 espiras.

J.v) A,resistência dessa bobina é calculada a partir da corrente
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.~ •• ,,-.io de ali.Jaent&.fào. Assim, se a tensão dê a11

Ilentaçio for tcrnecicla por 3 pilhas de 1, 5V e se a_i t1rmos

que _lai- 1~ a própria força eletromotriz do conjunto de

p11••• ..-.1•..

V 4,5R------ - 12,5 o•••

v) Escolhendo-se um tio Q~patlvel oom a corrente fixada deter

núna-se o comprimento correspondente a 12,5 ohms. Nós adota

mos o f1oa9 30 que pode aer enrolado à base de 35 e.p/am

que suporta, para um \l.0 nio muito prolongado, correntes

200 mA. Ea.i-e fio tem uma resistência de 340,7 oma/)aul
preci.ae., portanto, 36,' metros para dar uma resistincia

e

de

-
sao

R

Vi) A partir'do aompr1JRenuC)de fia e do nÚIleZ'co N, calcula-ae o

dte.ewo ·aéMo (~) d&$ eap11"as:

••• 08 (N e dm) servem apenas de pont:o de. partida .

As 4tm~ dQ carretel, obv~amente, serão determinadas 1e-

v~tldo •. conta ~, N, a espessura do fio utilizado e o espa

<;0 d~pbnivel. Para o modelo M-l, que será d.escrito loqo

_is, adotamos N = 600 e ~ = 22 lU11\. As aspiras foram enro
lada. na carretel de 20 mmde di.âmetro e 25 mmde altura.

A 1'e8ia11t;ênoiã, e a aorren'te _dia medidas com um mul·t1ate.tro

resttltar_"reapectiv&mente, 1quais a 13 obms e 170 mA (usan

do-s-e J pUu$n<Na.).

A QOrr~" na verda.de, nãe ê critica, desde que se tenha um

eatJ"~ ~ftl espessura requlivel. O modelo H-l, por exem

_,.t~na t_to eottl 150 mAquanto com 250 mA.



Hão.~os aUltenta!r' N de
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mod& a reduzir ainda mais

a cor1'ente? J)Q pont:o dé Y·Lsta. da força ~ há problema I ela

permanece pratioamente inal.terada (quando aumentamos solllenteN),

-1 -1 2
po:l.s i a R Cl bl (aprox1Udamente) e F CI (N1) (eq. J-~O}. A

chave da questão está na constante de tempo indutiva cio circui

to RL que i defi.n1&l pela relação TL=L/R(onde R é a resi-stência

da bobina e L sua indutâncLa). Se não existisse a indutÂnciá na

bobina, a corrente atingiria ~taneamente o seu valo~ máXLmO

mas, como esse nao é o caso, ocorre um certo atraso no seu cres-

c i.m.en to •. ,

Da equação da corrente para o circui to RL"

i = (1- e-t/TL)i -, verifica-se que ela atingirá, respectiva max

mente, 63%, 86%, 95%, ••• de seu valor máximo para t = T~,2TL'

31L, .•••• Oonsiderando esse comportamento e admitindo que a ar-

madura sejB atraida efet~vamente só para valores proxi~s da cor

rente máxxma, CóbClui-se que o sistema oscilante somente traba -

lbará de modo apropriado quando a duraçãQ de um pulso de censão

(~t), i.e., o interv.lo de tempo duxante o qual o circuito fica

ligadO for, no IlÚ.nimo,alg'\1Jl\asvezes igual (4 a 5 vezes, no nos

so caso) à ~te de tempo induti va do circuito. Isto foi ve

rificado através do osciloscópio: "as bobinas que não apresenta -

ram prQb1e~s para o funcionamento do sistema oscilante foram a

quelas nas qua18 a corrente crescia da forma' mostrada na figo 4.

4a; oa problemas apareciam quando a corrente se comportava como

tIO:sU-a a tw.. 4. 4b. *

••

* Choque ou "eolt~~ da aJ:'ll~~ur~com o núcleo, dificuldade de ~

juste atc. ~ a cC).t'r~n:t~c+esce segundo a figo 4.4b o en

treferro prec:l:',.&er redu~"1do e isto provoca o choque OÚ cola

gero da armadura QQ$ o núcleo e dificuldades de ajustes •

\

•.•... -:,....~.~-----..,~._--~

!n RL' ,. _.-.-, ,.-j ü;~ I_.',Z_~" .'. "'.

ú.;;u:~L,r.;,.-":.;;M,~-'\';'·_":'-:_l,;.4_'.'~·-' •.•_.•

,) .,
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Fig. 4.4a

,I
I
I
, ..-.

t

-------.-

Por definição l'L = L./ft (4-3) e pela equação 3-14

L = N2IR. Se R ;;Re (relutância do entreferro) podemos reesore

ver 3-14 sob a forma

L = (4-4)

Jnde Re é oonstante para um dado entreferro.

2
De 4-3 e 4-4 obtemos lL a N IR (para Re constante). ~,oomo

R a N (apr,*iJQadamente), LL é essecialmente proporcional a N.

Em outras palavras. à medida que aumentamos o número de aspiras,

a constante de tempo 1n4utiva aumenta na mesma propor~ão. A cor-

rente, como consequência, crescema1s lentamente e mais t_po
.•e

decorrid& para que ela atinj.a seu valor máximo. Se o aumento de

N for s1gfiif1~ae.vo, uma corrente que se comportava como mostra a

figo 4.4a passa a se comportar sequndo 4.4b e os problemas come -

çam a aparecer.

A última questão a ser analisada com relação a N é veri

ficar se o número de espiras escolhido (555) é apropriado à luz

do que ~s de discutir. Para isto é preciso estimar a consta!!,

te de tempolnd\1'tiva, determinando L pela equação 4-4. Re é da-

onde S é a área da seção reta do núcleo. Quandodo por 1./,.5G

apli.ea estSa fõrIllul~costuma-se, entretanto, corrigir S de modo

se

a

levar ea conta a dispersio das linhas de indução no entreferro.

\



A correçao que se faz é adicion-a~ a es-
pessura (~) do entreférro às dimensões

lineares da seção reta do núcleo o que

slgnifica admitir que as linhas de in-

dução seguem caminhos circulares nas

bordas do entreferro (fig. 4.5)49 .Oes

ca forma, se a área da seção reta for

clrcular, de será dado por:
••••

---4

No modelo M-l o núcleo é furado, de

modo que se deve levar em conta as dis

persões das linhas de indução tanto na

borda externa quanto na interna. As

dimensoes estão indicadas na figu-

/
I
I

----,
\

\

Fig. 4.5

,
\

\

\ (~'U'"----
I

I

---

Fig. 4.6ra 4.6*.

A área da seção será igual a (11/4).(17,5 2_6,5~= 207 I1IIt2 .Fazendo na

2 -7
eq. 4~4, S = 207 ~ , u = 4~ x 10 H/m, ~= 2mm e N = 555 re o

sulta L ~ 40 mH. Lembrando que o valor calculado para a resistên-

dessa bobina foi de 12,5 ohms, obtém-se 3,2 ms para a constante

de tempo indutiva (= L/R)' Se utilizarmos uma frequência de tra

balho igual a 25 hertz, a duração de um pulso (ót) será aproxima-

damente Lgual a 1/(2 x 25) = 20 ms (admitindo que os tempos

de operação e desoperação do circuito gerador de pulsos sejam a-

proximadamente iguais). Comparando ót com TL resulta ôt

que mostra que, segundo os critérios estabelecidos anteriormente ,

* Na realidade as dimensões indicadas são armadura; o núcleO tem

um diâmetro externo ligeiramente maior (l6mm}.



- 57 -

-asa bGô1na tra~lharã de maneira sat~sfa~ria.

Ultla vez que a bob:Lna tenha sido enrolada pode-se verifi-

car por meio de ~ osciloscópio a forma como a corrente cresce du

rante um pulso .de tensãt> ou medir a indutância por algwa processo

disponlvel e checu os resultados com o que foi calculado; em ge-

ral o valor calculado aproxima-se razoavelmente daquele

por medida direta * .

4.2.4 A área do núcleo

obtido

Uma ~utra alternativa para reduzir a corrente é aumen -

tar a área ~) do núcleo e manter constantes a tensão aplicada a

bobina, o n6mero de espiras, a altura do carretel e a espessura

do fio util~do. De fato, isto é possível, mas é preciso caute

la pois, como veremos, a constante de tempo indutiva cresce com a

área.

Quando enrolamqs um carretal

o diâmetro médio das espiras (fig.4.7)

é dado por ~ = d + C onde d é o diâme

tro do nGcleo e C é duas vezes a espe~

sura da ~arede do carretel mais a es 

pess.ura do total de camadas.
Fig. 4.7

Quando variamos o diâmetro do núcleo, C permanece cons

tante, se ma~tivermos inalterados o número de espiras, a espessu-

ra da parede do carretel e a sua altura. Por outro lado, se N
~e

constante, a resistência do fio é proporcional a d + C e a indu 

tância da bobina à área do núcleo (eq. 4-4) ou a d2• Como TL=L/R

•

* Para uma bobina de 600 espiras utilizada no M-l, obtivemos para

L os valores 47 mH (calculado) e 55 mH (experimental), com en 

~referro.de ~ ~ mm.
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resulta

Assim, se variarmos o diâmetro de di para d2, a relação entre as

constantes de tempo será dada por:

'r
')

-..:.- = (4- 5)

Da eq. 4-5 e considerando que

>

d + C
2

, se dI < d2, tem-se 'I2 > T1 o que prova que

a constante de tempo indutiva a·umenta com com a ãrea, se as condi

ções fixadas inicialmente forem obedecidas.

Ainda da eq. 4-5 e lembrando que o quadrado da razão dos

diâmetros é igual à razão das áreas obtém-se, se dI < d2,

dI + C S2
-.;;...-- < ---

d2 + C SI

o que prova que a constante de tempo indutiva cresce numa razao me

nor que a das áreas.

A corrente cai à medida que a área aumenta mas ainda as

sim a força cresce.
-1 -1

Sendo iaR a (d+C) e F a i 2 S a (i d) 2 (eq •

3-20) resulta

F a
d

d+C

Isto posto, se aumentarmos o diâmetro de dI para d2, a relação en

tre as forças será dada por:

1, ou seja, F2 > FI .

A força, portanto, aumenta com a área se observarmos as condições
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fixadas inicialmente.

Como

2

a mesma relação pode ser
dada(d2/dl) = 82/81

por F2

= :2 [d1 + C )2 < ~FI

1 d2 + C 81

isto é, a força cresce numa razão menor que a das áreas.

Concluindo: é interessante awnentar a'ãrea do núcleo pois, den 

tro das condições estabelecidas, isto reduz a corrente e aumenta

a força sobre a armadura. Entretanto é preciso verificar, usan

do a eq. 4-5, se a nova constante de tempo :tndutiva do circuito

é compatlvel com o bom funcionamento do sistema oscilante (consf

der ando o que foi expos.to na seção 4 •.2•.3) •.

O fato da força crescer com a área abre po~l.bi.;L~ades

de reduzir o número de espiras (o que é bom poi.s tL a N) e dimi

nuir o diâmetrodo fio utilizado afim de compensar uma poss ..t;velq~

"4aresistênoi.a da bobina. Ou, símplesmente, diminuir o d1ânetro

do fio para aumentar a resistência; estas são alternativas que

devem ser tentadas, se possivel, pois qualquer uma delas pode re

duzir a corrente média, sem afetar o rendimento do sistema.

Para completar, resta dizer que avaliar a constante de

tempo indutiva para escolher o dtâmetro d.o núcleo não é, eviden-

temente, o único critério a ser seguido; às vezes há outras con-

diçõesque acabam.úqx:lndo um dtârnetro menor qUe o desejado •. Por

exemplo, nomod~10 M-l, os cálculos mostram que o sistema respo~

derá bem tanto com urncnucleo de 16 nun quanto com um de 20mm, mas

a esco-lha de niicleo de 20 mm impli.ca em aumentar a massa da arma

- .....
dura, o que nao e compatJ.vel com a mola que usamos (pequenas al-

mofadas de espuma de latex de 4 rnrnde espessura) para sustentar

a canetaCÓln a armadura.
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4.2.5. A montagem do eletroímã

No modelo M-O o núcleo do

eletroimã é ancaixado sem folga

dentro de um cano de PVC (de 5/8

de polegada) previamente alargado,

que serve também de guia para o mo

vimento oscilatório da armadura

(fig. 4.8). Esta montagem traz al-

guns problemas.

Fig. 4.8

i) Dificulta o ajuste da espessura do entreferro necessário pa

ra encontrar o ponto ideal de funcionamento dQ sistema osci

lante.

ii) A parede do cano de PVC cria

um entreferro desnecessário

(fíg. 4.9}, quando se tenta

estabelecer um caminho fe -

chado de material ferromag-

nético para as linhas de in

dução. Fig. 4.9

iii) O ajuste do entreferro feito antes que o ar comece a fluir

nao se mantém depois que o fluxo é estabelecido. Aparente

mente, velocidades de ar diferentes nas regiões I e II (fig.

4.8) criam urnadíferença de pressão que empurra a armadurap~

ra baixo, fechando, parcialmente, o entreferro e fazendo com

que o sistema oscilante saía do ponto.

Na versão M-l todos estes problemas foram superados mu

dando afo:rrcade montar o eletroimã.
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Uma v&a tendo compreendido os problemas surgidos com o

M-O, pudemos oonetruir wna versão melhorada ( o model.o M-1), cujo
-,.".

corte 10nqitudinal está representado pela figo. 4.10. A seçao

transversal do aparelho tem simetria cillndrica. Um desenho mais

detalhado encontra-se no apêndice lI. O seu funcionamento segue

a descrição feita no capo. I (seção 1.4), quando tratamos ,do M-O.

Girando-se a peça n9 3 com uma ferramenta apropriada P2

de-se regular o entreferro. A altura da ponta da caneta em re1a-

ção à mesa, e consequentemente a intensidade das marcas de tinta,

é controlada segurando o disco e gi.rando o corpo do aparelho.

F.i.g.4.10 1 - Tampa. 2 - almofadas de espuma de 1atex. 3 - anel com

rosca. '4. armadura. 5 - anel de material não maCJItêtí:c.o•.6

carretel. 7 - carcaça. 8 - núcleo. 9- corpo do aparelho.

10 - luva. 11 - disco. 12 - anel de material nã'omagné~ico.

\



Contrariamente ao que se passava com o M-O, o

te mantém-se depois que o ar começa a fluir, pois a maior

do escoamento é feita através do caminho indicado pelas

(fig. 4.10) e não pelo interior do núcleo.
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aju~

parte

setas

A excitação da bobina, enrolada com 600 espiras de fio

n9 30, é feita através do circuito eletrônico da figo 4.1, a1i-

mentado por 3 ou 4.pilhas médias e a força restauradora é da-

da por pequenas almofadas de espuma de latex de 4 mm de espe~

sura. Como o circuito magnético associado à parte eletromecâni

ca desta versão é bem mais eficiente que o do M-O, consegue-se

uma amplitude de oscilação da caneta suficiente para

pontos bem definidos sobre uma superfície lisa, tanto

marcar

com 3

quanto com 4 pilhas; basta, evidentemente, adequar a espessu

ra do entreferro a cada situação.

o eletroimã (núcleo, carcaça e armadura) é cans

truírloem material macio, pois deve se desmagnetizar espontanea-

mente toda vez que a tensão aplicada for nula. Para evitar o

efeito da "colagem" da armadura com o núcleo, usa-se uma arruela

de material não magnético interposta entre os dois (com espess~

ra de 0,4mm na versão M-l) que garante um entreferro permanente.

Como vimos no capo 3 (seção 3.3), a existência de um entre

ferro é responsável pelo aparecimento de cargas magnéticas que

exercem um efeito desmagnetizante sobre o material. Com este

artifício o material se desmagnet~za espontaneamente toda vez

que o eletroimã estiver desoperado.

Os critérios adotados para a escolha do material fo

raroo da sua disponibilidade no mercado, de seu custo e da

facilidade de trabalhá-lo. Seguindo esses critérios a es-

colha recaiu sobre o aço SAE 1020 que
~e facilmente encon-

trado na forma de barras cilíndricas de diversos diâmetros.

Embora sua permeabilidade relativa nao seja muito



..

- 63 -

alta* (cerca de 200 a 300 na faixa de traobalhodo M-:-l)é um aço

facilmen·te torneãvel, o que já não acontece oom alguns outros m~

teriais de permeabilidade mais alta. Esta é uma caracteristi-

ca que não ~ sér ignorada por quem pretende construir um apare

lho de baixo custo.

As outras partes sao feitas de PVC que é encontrado em

forma de tubos, barras cilíndricas ou chapasJ sua principal van-

tagem é poder ser trabalhado com fac~lidade no torno. Além dis-

so, seu uso favorece a vedação (se for preciso) nas partes

rosqueadas, pois basta envolver as roscas com fita de teflon

que é apropriada para vedação hidráulica em tubulação de PVC

(a vedação já não seria tão fácil se as peças fossem de metal,

por exemplo) •

As dimensões do disco

4.11. A massa (M) do conj~

usado estão indicadas na fi~.

800to é de aproximadamente'

gramas. Fig. 4.11

A pressão p na cavidade central do disco necessária para suso

tentar o conjunbo é calculada a partir da eq. 2-9:

po = ln
b

a
1,6 x 104 dinas/cm2 (g= 980cm/ s2).

Lembrando que,1 atm dinas/ 2em
resulta O, Ol6-atrn,

* Sequndo o que foi visto no cap. 3 (seção 3. 5), quando a perme~

bilidB.de relativa não é muito alta, a f.m.m. (NI) não está a

plicada totalmente no entreferro e parte da energia acaba se

perdendo no material. Isto significa que a energia consumida

para realizar um determinado trabalho aumenta, quando optamos

por material de baixa permeabilidade relativa.
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que corresponde à pressão exercida por uma coluna de 16 em de

..
agua.

Esta pressão pode ser conseguida deixando sair o ar con

tido em duas bexigas colocadas uma dentro da outra* (deverão ser

enchidas com uma bomba de bi~leta ou com uma de papelão à venda,

juntamente com as bexigas, em alguns supermercados). O fluxo de

ar, determinado a partir do tempo total de escoamento (20 a 30 s)

e do volume da bexiga avaliado grosseiramente a partir de suas d~

mensoes ou com o auxilio de uma máquina para medir capacidade pu!

monar, é cerca de 70 cm3/s. Com um fluxo dessa ordem, o disco

desliza sobre urna camada de ar com um pouco menos de 0,1 rnm de es

pessura o que garante movimentos sobre uma placa plana de vidro

quase sem a interferência de atrito (vide resultados na seção 4.

4). ~ claro que, com uma camada com espessura dessa ordem, só se

conseguem bons resultados experimentais se as superficies do dis-

co e da mesa forem bastante planas e se ambas estiverem

Cver mais detalhes no apêndice 111).

4.4. Alguns resultados experimentais

limpas

A finalidade desta seção é registrar alguns resultados

experimentais obtidos com o M-l, para dar uma idéia da qualidade

dos dados conseguidos ou do que se pode fazer com tal equipamen-

to.

4.4.1. Considerações gerais

* Uma objeção quanto ao emprego de duas bexigas é que nao se con

segue enchê-Ias com a boca. Na realidade isto é até bom pois ,

se assim procedermos, a saliva que se acumula no ar enferruja o

o núcleo.
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As experiências que serão mostradas a seguir foralllrea-

lizadas sobre um placa quadrada de vidro de 60 cm de lado e 6 mm

de espessura apoiada sobre outra, de madeira aglomerada', dotada

de três parafusos com os quais "'sep$e nivelar o sistema. O niv~
t;.l

lamento é fe-it:oprimeiramente com um n!vel de bolha e, em seguida,

com o próprio ·puck (nivelamento fino).

Os pontos foram m~rcados 'SUave e diretamen.te sobre o vi

dro e depois transferidos para uma folha de papel (papel sulfite

ou tipo cópia) que havia sido pressionada contra as marcás de tin

ta (esta operação pode ser feita com tranqu1.lidade pois no vidro

a tinta de caneta hidrográfica tem uma secagem lenta).

Tentativas de realizar experiências diretéUM!nt.e sobre

folhas de papel (de 3 tipos) depositadas no vidro nio oonduziram

a bons resul'tados, embora pudessem ser aproveitados. (Aparenteme!!,

te o toque da caneta no papel, mesmo sendo suave, interfere no mo

vimento do disco; o mesmo não acontece se o toq':1efor feito dire

tamente sobre·o vidro"). Como as experiências são realizadas, em

média, em cerca de dois segundos que é um intervalo de tempo peque

no quando comparado com a constante de tempo do H-I (aproximada 

mente 200 s)* a influência da resistência oferecida pela película

de ar ao movimento do disco será imperceptível. A frequência uti

lizada, medida com um osciloscópio, foi de 25 hertz** e a alimen-

* A constante de tempo é calculada pela eq. 2-29:

nh

f.1 ~ (b2 - a2 )

No modelo M-l, m ~ 800 g, b = 8,2 cm, a = 1,0 em, h~ 0,01 em

(usando-se 2 bexigas)~ ]J;; 183 micropoise = 1,.83xl08 gJs.cm

(a 189 C). A partir destes valores e da eq. 2-29 obtém .•.se ,

para a constante de tempo, o valor aproximado de 200 sequndos.

** A maioria das experiências com pucks são feitas utilizando uma

unidade de tempo arbitrária. Não há necessidade, portánto, na

maioria das veZes I de conhecer a frequência.
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tação do circllito eletrônico foi feita com 4 pilhas médias 150 g

cada uma}.

A limpeza das superfícies do vidro e da base do puck

realizadas ao fim de cada experiência, foram feitas com toalha d~

papel lavável (que não solta fio) e álcool.
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4.4.2 Movimento aleatório do puck sobre uma superflcie horizon -

tal.

Objetivos: Verificar a constância da velocidade nos tre

chos retilineos e o Principio da Inércia.

A figura 4.12 representa o registro das posições do

puck enquanto se movimenta aleatoriamente sobre uma placa de vi-

dro horizontal; as mudanças de direção foram conseguidas tocando

o puck com os dedos .

,,

..

• •

"

,I

Fig. 4.12 Movimento aleatório de um puck sobre uma superfície ho
rizontal.
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4.4.3 Descida de um plano inclinado

Objetivo :.Verificar que o movimento de descida do pla

no é uniformemente acelerado.

A figo 4.13b mostra uma corrida do puck sobre um plano

levemente inclinado. Nos gráficos da figo 4.l3a as linhas trace

jadas representam a variação da velocidade m~dia em função do te~

po e a linha cheia a velocidade instantânea. A unidade de tempo

(u.t.) arbitrária adotada corresponde ao tempo que a caneta leva

para marcar cinco pontos consecutivos.

v ( 1I\/II.t)

4,0

ap

o 2 4 6 8 t ( ••.t)

Fig. 4.13 a



Fig. 4.13b Movimento de um puck des

cendo um plano levemente

inclinado.

r••·-

·..

·.
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4.4.4 Movimento parabólico no plano inclinado

Objetivos: Estudar um movimento em duas dimensões. Veri

ficar as leis de lançamento de projéteis num

campo gravitacional.

Inici,alrnenteo puck desce, em "queda livrell, um plano

levemente inclinado para que a direção de maior inclinação ("ver-

tical") fique registrada sobre o plano. Em seguida é lançado pa-

ra cima, numa direção distinta da "vertical", com urna velocidade

v .o

A figo 4.14 mostra o movimento obtido para um lançillnen-

to. Pode":"se verificar que: i) o movimento na "vertical" é unifor

rnemente variado* e na horizontal uniforme; ii) o tempo gasto para

subir até a altura máxima é o mesmo que para descer e iii) o al-

cance do projétil é o dobro da distáncia percorrida, na direção

horizontal, até \que a altura máxima seja alcançada.

* :t; interessante (didático) medir a aceleração de "queda LivrE?" e

compará-Ia com a aceleração na direção vertical no movimento p~

rabÓlico.
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Fig. 4.14 Movimento parabólico num plano inclinado.

e 2, assinalados na figura, correspondem,

mente, às l8~ e 37~ marcas.

Os pontos 1

respectiv~
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CAPtTULO V

o MODELO M-2 : PROJETO E CONSTROÇ.lO

5.1 Introdução

(",
't.

A idéia de construir o modelo M-2 su~giu quando percebe-

mos que poderiamos aproveitar o movimento oscllatório da caneta

(na versão M-l) não só para registrar as posições do dis?O como

também para acionar uma ~quena bomba de ar, tornando então ,dis

pensável a bexiga.

Experiências rcom pequenas bombas empregadas para renovar

o ar da água de aquários nos convenceram de que a ~déia era bas

tante viável. Num desses testes, por exemp~o, sust~taJ'll()S~ di~

co de l,5 kg e diâmetro de 16 cm e, ~ ou'tros, dis.qos de 11,em de

diâmetro e massa de 1 a 1,5 kg. Resultados satisfatórios,entretan
! ~ - . -

to, só foram conseguidos com mesas e discos bastante planos., p~

lidos e limpos, pois a espessura da película de ar que sustenta o

disco é menor que 0.,1mm.

Esses testes nos permitiram fixar os' parâmetros iniciais

do M-2, a:partir dos quai,s dimensionamos a bomba .de ar e o siste

ma eletromecâmico.

5~2 A bamba de ar

Para d1mensionar a bomba é preciso fixar, inicialmente,

os sequintesparâmetros a ma.ssa a ser sustentada, o fluxo de ar

* Isto é obtido mais facilmente com discos pequenos.Seu diâmetro,

porém, 'é limitado por três fatores:

a) o espaço para dispor as pilhas e acessórios sobre o disco ,

b) a espessura da peliculade ar que diminui (embora mais lenta-•
mente que a ·área do disco) com a ár'ea do disco (ver eq.'.2-23)e

c) a pressão mínima na cavidade central do disco, ,que aumenta à
medi,.daque a áreá diminui (ver eq. 2-29)~.

,
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e o diâmetro do disco.

A massa do conjunto (pilhas, sistema .eletromeç.ânicQ e

disco) varia entre 0,7 a 1,0 kg:. Os testes utilizando aSl.bombasde

aquário nos Qostraram que, com um fluxo da ordem de 2Scm3/S, os..

resultados são satisfatórios. O diâmetro do disoo ne~~i~~Q para

que todos os elementos possam ser montados confort·av.~nte 'sobre

ele é cerca de 14 em. Escolhamos, pois ,os seguintesf.par'""ametros
.: .4"'.

iniciais :

- massa do conjunto: 1,0 kg

~ fluxo mínimo: 25 cm3/s

diâmetro do disco : 14 em

- diâmetro da cavidade central do disco: 2,0 em

A massa e os diâmetros dados definem a pressão mínima que deve ha

ver na cavidade central do disco para que o,conjunto seja susten-

tado pelo colchão de ar. Fazendo, na figo 2.1 , b = 7,0 em, a =

1,O em, m = 1000 g _e g = 930 cm /s2 e utilizando a eq. 2-9,' re

sulta p ;;0,025 atm. Entretanto, a pressão do ar 'na saída da bom, o

ba deverá ser maior que esse valor, pois haverá perdas de pressão
/

no percurso, perdas para abrir as válvulas etc. Para compensar

esses efeitos adotemos p = 0,030 atm. A bomba, por outro lado,deo -

ve ser capaz de fornecer ar a urnapressão máxima maior que essa

.para que nao fique trabalhando sobrecarregada.

A pressão da câmara da figo

verá ser o seu diâmetro (d) ? Grande

Fixados estes parâmetros, pa~

semos para as dimensões da câmara da

'iebomba. Se ela for cilíndrica, como

ou pequeno? E a sua altura (h) ?

5.1 aumenta à med~da que o pistão des :Pig. 5.1

ce e a válvula de saída se abre quando a pressao no seu interior

for no'mínimo igual a po (0,030 atrnno caso). Se a válvula se

abrir só no fim do curso·do pistão, nem todo o ar que foi compri-
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mido sairá dél câmara, pois a pressão no seu interior cairá rapid~

mente com a abertura da válvula e ela se fechará. Por esta
...

razao,

doé interessante que a válvula se abra logo no início do curso

pistão. Feitas estas considerações, podemos responder qualitativ~

••• ,... • /!!tI

mente as questoes propostas apo~ando-nos na equaçao pV = K (cons-

tante) que relaciona a pressão (p)e o volume (V) de um gás (ideal)

quando a temperatura é mantida constante. Para pequenas variações

de pressão temos :

•..

lip

Esta equaçaomostra que a variação de pressão é diretamente pro -

porcional à variação do volume e inversamente proporcional ao

quadrado do volume inicial. Assim, se a diferença de pressão dese

jada deve ser conseguida para pequenos deslocamentos do pistão
~e

preciso escolher ~ e h convenientemente de modo a ter o volume da

A'" ~
camara tao pequeno quanto poss~vel. No nosso caso, se considerar-

mos um curso de 2 mm e uma frequência de oscilação de 25 hz, o

diâmetro mínimo necessário para obter um fluxo de 25 em3/s será

de 2,6 em. A altura da câmara compatível com o curso do pistão e

com a colocação das válvulas é cerca de 4 mm.

A força magnetomotriz necessária para acionar o sistema

também depende do volume da câmara ou, mais especificamente, do

seu diâmetro. Para que a válvula de saída se abra e se mantenha

aberta é preciso que a pressão no interior da câmara seja sempre

um pouco maior que a pressão externa po. A força F mínima atuando

no pistão deverá ser então sempre um pouco maior que a força dada

por po. (área do pistão). Considerando um diâmetro de 2,6 cm e uma
4 2

pressão de O,030.atm = 3xlO dinas/crn, a força correspondente se

rá 1,6xl05 dinas = 1,6 newtons.
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5.3 cálculo da força magnetomotriz

A força magnetomotriz calculada a partir da equação 3-20

é dada, a menos do sinal, por :

F = N1 = ,f2Fxv;-;o

onde x é a espessura do entreferro, F a força atuando na ar.madur~

S a área do entreferro e ~o a permeabilidade relativa do ar. No

modelo M-2 a área do entreferro é de 3 cm2. Ela foi estabelecida

tendo em vista as considerações feitas na seção 4.2.4, o espaço

disponível e o material existente para a confecção do carretel. A

armadura, em repouso, está a 3 mm do núcleo e portanto x = 3 mm .

A força F, segundo cálculos feitos na seção anterior, é de 1,6

newtons. Levando esse conjunto de valores para a equação 5-1 resm

ta Ni ; 276 amperes.

Se adotarmos Ni ; 300 amperes e i = imáx= 0,5 A, o núme

ro de espiras será igual a 600. A corrente média, aproximadamente

igual à metade da corrente máxima, pode ser fornecida razoavelmen

te bem por pilhas de lanterna. No modelo M-2 estas especificações

foram atendidas enrolando uma bobina com 600 espiras de fio n9 23

e alimentando-a com 4 pilhas de 1,5 volts *. Os cálculos seguiram

as indicações feitas na seção 4.2.3.

~ interessante notar que a força sobre a armadura aumen

ta à medida que ela desce (eq. 3-20). Por esta razão, depois que

o movimento descendente da armadura começar a força atuando no

pistão será sempre maior que 1,6 newtons, o que nos garante que

* 600 espiras,de fio n9 23 (214,44 ohms/km) ,com diâmetro médio de

2,75cm têm uma resistência de pouco mais de 11 ohms. A tensão de

4 pilhas (novas) de 1,5 volts e em série, quando fornecendo 250

mA, é de aproximadamente 5,5 volts. Com estes dados obtemos p~

ra a corrente máxima o valor 0,5 A.
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300 ampere.s são mais cio que suficientes para acionar a bomba. Se,

entretanto, for preciso aumentar a pressão Po' basta reduz.ir a es

pessura do entreferro.

5.4 A excitação da bobina

Para provocar o movimento oscilatório da caneta a bobina

deverá ser excitada de modo intermitente por meio de um chaveamen

to eletrônico ou mecânico. Seguindo o que nos pareceu ser o cami-

nho natural tentamos antes fazer o chaveamento eletrônico (empre-

gando o circuito da figo 4.1), como já havia sido feito na versão

M-l. Só problemas apareceram e, apesar do esforço e do tempo in

vestido, não conseguimos superá-los. Com um dos protótipos, por

exemplo,

i) o ·fluxodearfornecido pela bomba nunca foi suficiente para

gerar um colchão com espessura adequada pa.ra que o

não interferisse nos resultados experimentais ;

a.trito

ii) a armadura "colava" 'no núcleo toda vez que tentávamos redu -

zir o ~rttreferro para obter maior fluxo ou maior pressão ;

iii) um bom ajuste do sistema oscilante dificilmente podia ser re

produzido depois que saia do ponto

iv) havia uma redução sensivel no fluxo (mesmo ajustando-se cui

dadosamente a frequência.de excitação e a espessura do entre

ferro) sempre que a bomba deixava de trabalhar livrémente p~

ra trabalhar contra uma resistência oferecida,:e

v) a pressão máxima mal chegou a 0,020 atm, de modo que somente

discos de grande diâmetro ou pequena massa podiam ser susten

tados.

Um ou outro desses problemas p$de ser corrigido em outros protót!

pos, mas em momento algum .onseguimos eliminar todos eles, enquan. -
to insistimos no chavemanento eletrônico. o mesmo já não aconte -
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I

ceu num protótipo (que será descrito na seção 5.5) com bobina cha

veada mecanicamente. Neste, conseguimos um fluxo de 30 c.m3/s en

quanto a bomba trabalhava livremente e na frequência de 33 hZitra

balhando para vencer' uma pressão d~.0,022 atm, a frequência caiu

para 25 hz e o fluxo para 23 cm3/s. A pressão máxima, por sua vez,

chegou a 0,041 atm. O ganho na eficiência do -funcionamento da

bomba permitiu realizar experiências em que o atrito praticamente
•

não é percebido. Os bons resultados conseguidos com este protóti-

po e a facilidade para ajustar o sistema nos fizeram optar pelo

chaveamento mecânico, apesar de alg~a possivel dificuldade de
- .. -

construçao dos contatos mecanicos.

A figo 5.2 mostra, sem de

talhes, como fazer um chaveamento a

cionada o circuito se fecha, a arma-

dois contatos em C se separam quase

a-to da descida. Quando a chave K é
J

môvimento do pistão até um certo>po!!,

partir de contatos mecânicos (Ç). A

lâmina de aço L é mantida sqbte.o .••

são, de modo que pode acompanAa~ º

dura é atraída pelo núcleo e os

no fim do curso do pistão (que pode

ser fixado regulando a tensão da lâ Fig •..5.2.

mina L e a espessura do entreferro).

A mola M deve garantir o retorno rápido do pistão (depoi..sque os

contatos forem abertos) para que alcance sua posição inicial an

tes que a corrente t~nha atingido seu valor máximo. Se isto nao

acontecer, o movimento ascendente do pistão pode ser prejud.icado,
•

pois a armadura será atraída fortem~nte já enquanto está subindo,

impedindo que o pistão volte para sua posição original e, conset

quentem~nte, que a câmara se encha completamente. Possivelmente ,

a montagem ideal deveria permitir que as diversas etapas do movi-

•

,
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mento da armadura acontecessem dentro dos intervalos de tempo indi

cados na figo 5.3.
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Fig. 5.3

I: Intervalo de tempo durante o qual os contatos em C estão sep~

rados (fim da descida e inicio da subida da armadura).

11: Intervalo de tempo durante o qual o pistão deve retornar a

sua posição original.

111: Intervalo de tempo durante o qual a armadu~,a $_ atratai: fo'rte-

mente durante o movimento descendente.

Algumas considerações sobre o funcionamento desse si'stema

podem nos le'i1ara compreender porque o chaveamerito medânico
-e

mais eficiente que o eletrônico, no caso. Em primeiro lugar, ~ a

juste adequado da lâmina L evita que a armadura cole no núcleo. Em

segundo lugar, com um chaveamento mecânico a frequência de funcio-

namento da bomba ajusta-se automaticamente à resistência que está

sendo oferecida ao fluxo, enquanto que o curso do pistão permanece

praticamente inalterado, pois a lâmina L acompanha o movimento da

caneta. Entretanto, quando a resistência ao fluxo aumentar e, como

consequência, a frequência diminuir, a queda poderá ser minorada

reduzindo-se o entreferro pois a colagem agora poderá ser evitada.

Por isto e pelo fato do curso do pistão poder ser mantido pratica-

mente inalterado, a bomba trabalha contra a resistência oferecida

por uma pressão equivalente à metade da pressão máxima que pode

vencer sem sofrer uma redução sensivel do fluxo (isto explica po~

que o fluxo diminuiu somente de 30 para 23 cm3/s quando a ,resistên

cia aumentou de O para 0,022 atm, como citamos na p. 77). Finalmen
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1 I

te, chaveando a bobina ora eletrônica, ora mecanicamente e obser-

vando num osciloscópio a largura dos pulsos de tensão nos dois

casos, notamos que (fixando uma frequência e regulando a tensão

na lâmina L) se podem obter com o chave:amento mecânico pulsos mais

largos do que aqueles obtidos com o chaveamento eletrônico. Traba

lhando a 20 hz, por exemplo, conseguimos urna relação entre o

tempo de operação e desoperação do circuito de 4 para 1 com

chaveamento mecânico, enquanto que essa relação com um chave a -

mento eletrônico foi de 3 para 2 (e essas razões não são muito

diferentes para outras frequências). Isto significa que,

urna frequência e um entre ferro dados, o curso do pistão

para

e

maior quando se emprega o chaveamento mecânico do que quando se

emprega o chaveamento eletrônico (usando o circuito da versão M-

1); consequentemente o fluxo num caso é maior que no o~tro.

5:50 Modelo M-2

A figo 5.4 é um corte longitudinal do modelo M-2; seu

projeto seguiu as recomendações feitas nas seções anteriores

deste capItulo. A seção retá é cilIndrica. O desenho detalhado en

contra-se no apêndice IV. O circuito elétrico está esquematizado

na figo 5.5.

,I , I
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Fig. 5.4 Umoorte lcngi tudinal do M-2.
l-Anel de PVCflexível. 2-cârnarade borracha. ·3-~bla de aço.
4-base. S-coroo cb aDarelho. 6-retentor sanfonado de bar- .

racha. 7-anel de rraterial não rragnético. 8-carretel de PVC •

9-pedaços de fita isolante. IO-arrradura. lI-carcaça. 12- nu
cleo. l3-luva. 14-discc>.l5-caneta. 16-anel de aooio r.-arare
tentor. l7-bobina. L-lâmina de aço. C-contatos.

cmtuto m~nico

c= 10)1 F

l-4 _as
• 1,5 volts

+
R = 22 .fL bobina com

8CD •• plrClS
de fio eM

cobre lHil 2.

Fig. 5.5 Circuito elétrioo que aciona o sistena eletrorrecânico do M-2.
A finalidade da associação capaci tor·-resistor em p~
raleIo com a c..l1aveé elj.minar as faiscas que encur
tam a vida dos contet0s.
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Particularidades, finalidade e/ou funcionamento de 'algu -

mas das peças numeradas na figo 5-4 são descritos a seguir.

1. Anel flexí.vel de PVC feito, com
J ;.'Y; ;.o.~'.:' ..,' .•••••.

tubo de 1,5 polegada do qual

retiramos 2 a 3 mm de material.
(fig. 5.6). Este anel encaixa-

~e sob pressão na parte exter

na da câmara e pode ser deslo-

cado para cima ou para b~ixo , ,

de modo a permitir a regulagem

da tensão da lâmina L e conse-

quentemente, do curso da mem

brana de borracha.

Fig. 5.6

2. Câmara de borracha flexlvel construí.da numa peça única. As vál-

vullls de entrada, representadas por linguetas na figura, sao

. f'ei:tasde +~Jlt.l1o.. d~ latex 'de 0,4 mm (utilizadas por 4E!tntistas

em trataIl\tnto',dê canal) e são coladas diretamente na câmara .•
.,

3. Môlaõe aço 1;.1ta com fio de 0,7 mm de diâJletro1 tem altura e

diâmetro de 13 .~ 8 mm, respectivamente.

4. Base dacimara.~ PVC provida de rosca e de duas válvulas de

saida,,'t!amb~ oonstruIdas com lâminas de latex de 0.,,4 IDm. Glran
.; .

do-se est.a peçá pode-se variar a espessura do entreferro e, com

isso, reg,ular o fluxo e a pressão de ar necessárias para susten

tar o disco.

S. C~lindro de Pvc (tubo de 1,5 pol.) no qual é rosqueada a câmara

e ,ltl0ll'tadotodoo'sistema eletromecânico. Ele pode girar sobre o

disco permitindo regular a altura da ponta da caneta em relação

à~a e, .portanto, a intensidade das marcas de tinta.

6. Retentor sanfonado (pescoço de uma bexiga de borracha) ..A sua

fumaãp é imped.i.rque·o ar no interior da peça n9 S seja aspira-
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do pelo movimento ascendente da membrana.

7. Anel de material não magnético (latão ou PVC, por exemplo) que

serve de guia para o movimento da armadura e que a impede de t~

car na carcaça. Deve conter ranhuras na borda interior para peE

mitir a passagem de ar e deve se ajustar tanto quanto possível

à carcaça (sem prejudicar seu movimento), de modo a impedir des

locamentos laterais da caneta. Se isto não for observado, as

forças radiais que sUFgem entre a carcaça e a armadura comprom~

tem o movimento vertical da caneta.

8. Carretel de PVC enrolado com 600 espiras de fio de cobre esmal-

-+:.adon? 28.

9. Pedaços de fita isolante, colados uns sobre os outros, formando

um conjunto de 0,6 mm de espessura; sua finalidade é impedir que

a armadura, acidentalmente, cole no núcleo.

o conjunto pesa 833 gramas e seu funcionamento é, com ex

ceçao da bomba, o mesmo da versão M-I. Quando a chave K é ligada ,

a armadura é atraída pelo núcleo; as válvulas de entrada se fechamj

e as de saída se abrem; o ar do interior da câmara é expulso, se

guindo através do espaço existente entre carcaça e armadura, arma

dura e carretel e caneta e furo central, saindo, finalmente, na

base do disco.

Com um curso de 2,5 mm, aproximadamente, a membrana expu!

sa ar a razão de 1 em3 a cada movimento descendente, o que resulta

num fluxo de 25 cm3/s, pois a frequência de trabalho, para uma mas

sa sustentada de 833 gramas, é cerca de 25 hz (evidentemente estes

números dependem dos ajustes do entreferro e da tensão·da

L) •

lâmina

A bamba trabalha com folga, pois a pressão necessária p~

ra sustentar o conjunto é de aproximadamente 0,020 atIn, enquanto
•

que a pressão maxima garantida por ela é 0,041 atIn. Isto significa

que a massa do conjunto pode superar 833 gramas (num dos teste,por
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exemplo, a massa do conjunto sustentado foi de 1,7 kg).

5.6 Resultados experimentais

Todas as experiências realizadas com o M-l podem ser rep~

tidas, com mais comodidade, com o M-2i os dados obtidos são igual-

mente bons. A maneira de registrar os pontos e os cuidados experi-

mentais devem seguir as recomendaç6es da seção 4.4.1. A titulo de

exemplo repetimos com o puck M-2 a experiência descrita no item

4.4.4. A qualidade dos dados obtidos pode ser percebida comparand~

na figo 5.7, os espaçamentos entre os pontos na direção horizonta~

o tempo para subir com o tempo para descer e o alcance máximo

a distância percorrida até que o disco tenha atingido a altura

xima.

com

~
ma

I I I
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CAPíTULO VI

o MODELO·M-3

6.1 Introdução

Quando se quer estudar a conservação da quantidade de ffiQ

vimento numa colisão entre dOis pucks é conveniente que suas cane

tas vibrem numa mesma frequência a rim de eliminar urna possível

fonte de erro. Se, além disso, pretendermos estudar o movimento

do centro de massa, antes e ap6s a colisão, do sistema constituI-

do pelos dois pucks, elas deverão vibrar não só numa mesma fre

quência mas também em fase. Os modelos M-l e M-2 não se prestam

para esse tipo de experimento. Embora no primeiro modelo as fre

quências possam ser feitas iguais (ou aproximadamente) se puder -

mos medi-Ias com um frequencímetro ou com um osciloscópio, o mes

mo nao ocorre com o segundo. Mesmo que possamos -contornar essa

dificuldade determinando experimentalmente a rela9ão entre elas *

(o que é suficiente para se estudar, quantitativamente, a conser

vaçao da q~antidade de movimento), é impossivel resolver o probl~

ma da fase se as duas canetas vibrarem de modo completamente inde

pendente.

Esses e alguns outros incovenientes associados ao ma nu -

seio dos dois modelos anteriores, quando utilizados em experimen-

tos de colisão, nos levaram a construir a versão M-3.

* Se esta relação não puder ser determinada medindo diretamente ~a

da frequência, basta forçar os pucks se deslocarem juntos, um

ao lado do outro. Se ao percorrerem a mesma distância o puck n9

1 marcou nl pontos e o n9 2 n2 pontos, a relação entre as fre

quências será dada por f2/fl = nl/n2.
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6.2 O modelo M-3

o modelo M-3 é praticamente idêntico ao M-2. A diferença

está nas dimensões da câmara da bomba de ar e na forma como a bo

bina é excitada. Se as canetas de dois ou mais pucks devem vibrar

numa mesma frequência e em fase a fonte que envia pulsos para as

bobinas deve ser uma só, o que significa que os pucks deverão ser

cativos. A primeira vista isto pode parecer uma limitação, mas

como as massas dos pucks variam de 0,5 a 1,3 kg e como suas liga

çoes com a fonte de alimentação são feitas com fios leves e flexí

veis, os resultados experimentais obtidos são, apesar dos vlncu -

los, bastante satisfatórios. Por exemplo, num conjunto de experi-

ências realizadas com um puck de aproximadamente 0,5 kq e outro de

1,2 kg verificamos a conservação da quantidade de movimento total

numa colisão entre os dois com um erro menor que 5% no que diz

respeito ao mÓdulo e menor que "O,5<? no que diz ~espeito ã 41reção.

A fonte comum aos dois pucks pode ser uma fonte de cor-

rente alternada. Para o modelo M-3, em particular,p<)demos usar

um transformador de 12 ou 15 volts (ou um VARIAC) ligado diretameg

te na rede (60 hsf. A tensão adequada ê escolhida em função das

massas dos pucks. Como a armadura sofrerá atração tanto no semi

ciclo positivo de tensão quanto no negativo, é conven.i;ente colo

car, em série com a bobina, um diodo a fim de reduzir a·frequên 

cia para 60 hz e aumentar a amplitude de oscilação.

Uma vantagem em usar (no M-3) uma fonte ligada à rede

é a possibilidade de obter, para praticamente a mesma corrente mé

dia, uma corrente máxima maior que a obtida com as pilhas (no M-21

Alimentado, com 12 volts, um puok M-3 puxa uma corrente média de

0,24 A e máxi,.made 0,76 A* ao passo que um M-2, alimentado com 6

* No caso de uma meia onde senoidal a relação entre a corrente mê

dia t1m) lida num amperlmetro para corrente continua e a corren

te de pico (ip )ê dada por im = ip /1T •
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volts, puxa uma· _Qdrrente tu.ê4iade O, 26A _6 íltá'XiR:wl','<ie:0,,5A.-, Por

esta razão, a câmara no M-3.pode ter um diâme.tr.'on1~ior()'em) *que

,no M-2 (2,6 mml; isto, associado a urnafrêquênoia" de trabalho

também maior (60 hz em vez de 25 hz), permite ..à bomba do l?rimeiro

fornecer um fluxo de ar (54 cm3/s) maior que a do segundo (30

cm3/s), quando ambas trabalham sem encontrar resistência. No apê~

dice V são apresentados detalhes sobre a construção de duas bom

bas posslveis.

6.3 Resultados experimentais

Para testar a versatilidade e a qualidade dos dados ob

tidos com o M-3 e compará-lo com os dois outros moc1elos, repeti 

mos todas as experiências que haviam sido feitas com os' outros

dois. Os resultados obtidos são, em méd.ia, meà.aores do que os

conseg'\lidoscom o M-l e com o k-2, apesar do vInculo representado

pelos fios de ligação entre o disco e a fonte externa de alimenta

ção. Alem disso, as experiências e os ajustes necessários sao

feitos com mais comodidade e rapidez neste modelo que nos demais.

6.3.1 Colisão em duas dimensões

Objetivo Verificar em duas dimensões o PrincIpio

conservação da Quantidade de Movimento

da

Cerca de 30 experiências foram realizadas var.iando ora a

massa dos pucks, ora as direções das velocida4es a.ntes·docboque,

or'a a superflcie sobre a qual os 'pucks semov1.inentavam ete. Os

resultados obtidos com

papel (três tipos) nao

os pucks·mOv.imenta~Q"'i$e diret.a1\)ente'sobre
'-"'" ,;-, . __ ""C'

'_',:;... ,,0/': :--:·,;\,:.,':.-?::'.\~~':i~~_,~:·~~~:-~-:r,,~<,~:'-" _" __: _ ~-"- -_-:~:'i_'-. :_,.- ,:•.. ,c'~{:y~i_:.. "':'

foram sêit1sfator.f6$,i:ifu~saquele\So.~t.idos

* Uma outra bomba com diâmetro de 5 cm nãosemos'trou tã6<eficien

te quanto a de 3 cm.
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quando se mov:imentavam diretamente sobre uma, s,uperflcie de vidro.

permi-tiremverificar, usando pucks com base de PVC, a conservação

da quantidade de mo,vimento total de um sistema consti tuldo por

dois pucks, durante uma cÔlisão, com um erro menor que 5%, no que

diz respeito ao mpdulo (12% quando se moviD,lentavam sobre uma fo

lha de papel liso). Quando as colisões foram feitas entre discos

mais pesados (de metal) o ~rro caiu para menos de 3%. Isto já era

previsto pois para se conseguir bons resultados nesse tipo de

experimento é preciso que o centro de massa de cada puck esteja

o mais próximO possível da mesa 50~

A figo 6.1 representa uma colisão tlpica. Os dados foram

tomados seguindo as recome~àações da seção 4.4.1. O puck n9 1 (ba

se de metal com borda arrec:londaêla)ten\massa de 1,229 kg e diâme-. .,.,
;''''t,

tro de 13 ctU} o n9 2 (base de P'VC Com borda reta) massa de 0,4B4

kg e diâia6'trode 14, 8'Crn '. CQJlO poõe,~er visto, a direção do vetor

quantidaAAde mO\7imento do" •.i'tema c.onstituldo Relos doisJ',' •.."" pucks

antes e após o ch99ue é pra,ticamente' a mesma e a diferença porce~

tual entre os módqJ,.osdosdt)is vetores é menor que 2,5%.

, - • ~,~_- ••. _ .. -.,-,-. "..--..-.., __ ;_. ,.U ,._~.' ......,._~_, ~

1.8.'I.B.L.ío.l ••"E••C••r\_D••C••' ",i:,.;~••.~~J=~~~_>~~;~ :', c~:\~',;·</, ~- ,.~; ~/~L~S ~USP i
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•• •

puck n2 2

Escala. lcm 5kg.cm/s

Fig. 6.1 Uma colisão entre dois pucks. Os módulos dos vetares qu~

tidades de movimento do sistema constituído Delas dois

pucks são, antes e após a colisão, resDectivamente, 87

kg.cm/s e 85 kg.crn/s.

Tensão aplicada: 15 volts.

Frequência : 60 hz.

, li I " ~ LJ1;1 ,,;11 i "11'1 IH~'I, d
" ! 'I'
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6.3.2 Movimento sob a ação de uma força central do tipo -kx

Objetivo: Verificar a lei das áreas.

A figo 6.2 é O registro das posições de um puck .quando

se movimenta num plano horizontal preso a um elástico fino (conhe

cido nos bazares como LASTEX). As áreas dos três setores hachura-

dos, varridos pelo raio vetor com origem no centro de força e ex

tremidade no centro do disco, são praticamente iguais. A diferen-

ça porcantual entre os dois valores extremos é cerca de 3 %.
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!
• I

Fig. 6.2 Movimento de um puck de 1026 gramas e 12 em de diâmetro,

sujeito a uma força central. As áreas dos triângulos h~

churados, varridos pelo raio vetar em intervalos de 1/12

segundos/são da esquerda para a direita, respectivamente

14,1, 14,5 e 14,1 cm2.

•

.•
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CAP!1'ULO VII

CONCLUSOES

Como vimos, o despertar para a aplicação dfdátiea da lu 

brificação a ar (que era uma idéia antiga) come90u a partir de um

artigo de R.G.Marcley em 1960, no Americano Journal of Physics, que•

refletia, de certo modo, parte do trabalho desenvolvido p~r um

grupo de MIT (responsável pelos laboratórios didáticos para princ,!.

plantes) dirigido pelo professor W.M.Whitney. A análise da litera-

tura especializada revelou que, pelo menos nos Estados Unidos, a

idéia se espa.lhou rapidamente e.que os equipamentos que utilizam o

princIpio da lubrificação aar (ou sustentação a ar) passaram a

ser largamente utilizados. Para isto os encontros d.e professores em

que nov~s idéias são apresentadas e estimuladas (e até premiadas),

promovidos pelo American Association of Pbysics Teaoners (AAP'1'~ p~

riOd1camente, e a oportunidade de divulgá-Ias através de veIculos

especlalizados desempenharam um papel prep.onderante, em nossa opi-
o

nião. (2 claro que o clima favorável à renovação do ensino existe.!!

te 'na época, 'prlncipalmentena área de Ciéncias5J., também foi im

partante) .

Na Brasil, contudo, apesar do esforço de diverBas pessoas,

grupos ou :i:.ns:ti'tuiçõesunivers-itárias interessadas em renovar o e.!!

s1ao de Ciências, não se pode dizer que a aplicação do principio

tenha sa.qeneralizado. A razão para isto, talvez, é que oS,equipa-..
aen·t.o$,quef·OI::am.desenvolvidos ~pr4!9am acessórios que não se coa

dUllaacoma realidade de nossa. escolas, de nossa infraestrutura

ou lIlesmoc()m,Caformação de nossospro~essores. (:I?arece-nosque ni.!!

~ ..haviatçtado desenvolver aqui um equ:t:palQen'toquenão .,fosse

'UI\\a cópia'daqueles já existentea)'. Por pensar a$'sJ.mé que ~ina

~s Criar ~a famIlia de pucks que fosse mais apropriada as nossas
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condiçoes. Nao pretendlamos, evidentemente, resolver de vez o prQ

blema, pois acreditamos que, se as pessoas também não mudarem, de

nada adianta alterar as condiçõ~s de ensino ou de trabalho. Esper~
I

vamos, apenas, desenvolver um equipamepto com perspectiva razoável

de ser utilizado.

Com ~elação a isso acreditamos ter atingido o objetivo

pois criamos uma familia de pucks (o M-l, o M-2 e o M-3) que dispm

sa os sistemas tradicionais para obter a sustentação (gelo seco

compressor, ...) e o registro de trajetórias (fotografia de múlti-

pIa exposição, faiscador, ...) e que, a nosso ver, têm sido o gra!!

de obstáculo à utilização desse equipamento entre nós. Os três mo

delos projetados podem ser construidos e operados cofumaterial fa

cilmente encontrado e a um custo relativamente baixo·. Num deles

utilizamos uma bexiga de borracha como reservatório de ar e nos

outros dois uma pequena bomba, solidária ao puck e alimentada a p!

lhas ou a corrente~alternada retificada. Em todos eles o registro

da trajetória é feito a partir do toque suave de uma caneta hidro-

gráfica oscilante sobre uma mesa de vidro. As marcas de tinta na

mesa são transferidas para um papel comum que é pressionado contra

elas. Com este sistema de registro a realização de cada experiên -

cia torna-se bem mais econômica que os sistemas convencionais,pois

nao há necessidade de usar chapas fotográficas ou papel especialp~

ra registro de faíscas, como é costume; além disso o tempo dispen-

dido para a obtenção de dados é menor e os pontos são mais bem de

* Para se ter uma idéia um conjunto completo da firma americanaDa~

dalon Corporation custava em maio de ÔO cerca de 775,00 dólares

ao passo que um conjunto equivalente com nossos pucks pode sai~

considerando apenas a matéria prima,por menos de Cr$5000,00 a

preços de outubro de 81 e pode ser construido por qualquer ofici

na que disponha de torno.Não contando a mão de obra, o M-3,que e

o modelo mais simples, sai por cerca de Cr$ 1000,00 a unidade.
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finidos.

Havia, inicialmente, duas preocupações ou objeções quanto

ao emprego de caneta. Uma delas era a possível interferência do

atrito da ponta da caneta com a mesa que poderia prejudicar a toma

da de dados e a outra era o temor de que houvesse um afundamento

da ponta, devido aos toques sucessivos na mesa, com o correr do

tempo ou com o uso inadequado. No primeiro caso observamos que a

interferência do atrito n~o ~ perceptível nas experiência~ de cur

ta duração, desde que o sistema seja devidamente ajustado, e no se

gundo descobrimos que a fixação da ponta na caneta pode ser refor-

çada com cola Super Bonder. Assim as duas preocupações que pod~

riam invalidar o projeto inicial, se fossem concretizadas, deixa -

ram de existir.

Cada um dos modelos idealizados se presta melhor pa!a uma

ou outra finalidade. O M-l, por exemplo, cuja versão preliminar já

foi testada com bons resultados por nosso orientador, com jovens

tanto do segundo quanto do terceiro grau, pode ser utilizado mesmo

em escolas secundárias *. O M-2 é mais dificil de ser construido,

quando comparado com o M-l, porém mais fácil de ser manuseado. Ce

mo foi descrito, não conseguimos utilizar, nesse modelo, o chave a-

mento eletrônico para acionar o sistema eletromecânico (o que evi-

taria a construção de contatos mecânicos como foi feito) mas isto

nao quer dizer que não se possa fazê-lo. Se se puder projetar um

circuito gerador de pulsos (simples, compacto e pouco dispendioso)

que permita variar a frequência e aumentar a largura dos pulsos

talvez os problemas encontrados venham a desaparecer (isto

tentado no futuro).

sera

O M-: e o M-2, entretanto, se prestam melhor para experi-

* Algumas das melhorias no M-l foram feitas em função das experiê~

cias realizadas com esses alunos.
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ências em que um único puck é envolvido. O M-3, por sua vez, embo-

ra possa ser empregado em quase todas as situações em que são uti-

lizados os dois outros modelos, foi criado especialmente para estu

dar colisões entre dois ou mais pucks. Tem nítidas vantagens sobre

os demais, tanto no aspecto de construção, manutenção e custo,quan

to no de manuseio, pois não utiliza circuitos eletrônicos, contatCB

mecânicos ou pilhas. O vínculo representado pelos fios de ~i9ação

(leves e flexíveis) que poderia preocupar, revelou-se não consti -

tuir problema. Isto, po~ sinal, era de ~sperar, pois existem equ!

pamentos similares funcionando satisfatoriamente com vínculo bem

mais pesado (fios mais mangueira de ar) do qu~ 0 do M-3.

o custo e o tempo investido no projeto e constru.ção de ca

da protótipo nos fizeram estabelecer um limite para o desenvp~vi 

mento dos modelos, de modo que cada um deles foi considerado ac~b~

do a partir do momento em que pudemos realizar com uma unidade aI

gumas das experiências descritas no texto. Isto significa que 'um

outro puck redimensionado talvez possa ser mais eficiente ou ainda

mais econômico que os nossos.

Â medida que o trabalho se desenrolava,percebemos que os

sistemas que estavam sendo adotados para garantir a sustentação e

para registrar as trajetórias dos pucks poderiam ser empregados de

maneira independente em outras aplicações ou para outrasfinalida-

des. Com isto surge a possibilidade de continuar o trabalho no sen

tido de desenvolver alguns subprodutos desta pesquisa, tais como

i) um marcador de tempo equivalente ao utilizado pelo pssc52,mas

trabalhando com corrente alternada retificada,

ii) um gerador de ondas para cuba de onda, também equivalente a

53
quele usado pelo PSSC , e

iii) uma bomba de ar capaz de manter um fluxo no minimo duas vezes

maior que o fornecido pelas bombas para aquário existentes no
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metcado.

Ao lado disso pode-se pensar, também, em projetar puckspara fins

específicos.

o próximo passo deste trabalho, entretanto, é testar

equipamento com alunos universitários de algumas instituições.

o

So-
mente depois disso é que saberemos se nossos pucks permitirão ou

não incentivar o seu uso entre nós. De qualquer forma já é uma sa

tisfação poder mostrar que é possível, pelo menos em alguns caso~1

encontrar uma solução própria para os nossos problemas: uma solu -

ção que leve em conta nossa realidade. As vezes, nem sempre a me

lhor alternativa é copiar simplesmente aquilo que se f~ em outros
,'""

países, pois isto, ao invés de permitir a divul~9io e ap11c:a~,

de uma idéia pode acabar bloqueando o seu uso.
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AP~NDICE I

NOCLEOS COM FORMA RET1PG~~AR E :INBAS DE INDUÇXO

Para entender porque as linhas de indução permanecem den

tro do núcleo mesmo quando sua forma é retangular, considere uma

barra de ferro envolvida com algunas espiras, conforme mostra a

fig.,Ll .

....
.•..

~ig. I.l

Se nao houvesse deformação das linhas de B ao passar de um meiop~

ra o~tro, a linha (1) seguiria dentro do ferro o segmento de curva

tracejado. Cornoas linhas de B sofrem uma refração, segundo a lei

tga~/tgal = ~2/~1 ,quando passam de um meio para outro, a linha

(1) seguirá, dentro do ferro, o segmento de curva cheio, visto que

a~ »al se ~2»~1' O fluxo de b tem, pois, uma tendência de correr

paralel~~ente aos lados da barra, de deixá-Ia perto de uma de suas

extremidades e entrar pela outra. Nas extremidades da barra apare

cerão , cornoconsequência, cargas magnéticas que exercerão um efei

to desmagnetizante sobre ela.



Formemos agora um caminho

fechado de ferro,anexando

à barra uma peça em forma

de u, também de ferro.

(fig. I.2) •

Fig. I.2
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A ba$.ra magnetizada induzirá cargas magnéticas nas .,extremidades.
da peça em forma de·U que, por sua vez, reduzirão o campo desma~

+
netiz'ante na barra, permitindo que as linhas de B sigam mais par~

lelamente ao seu eixo mesmo perto de suas extremidades. Nas late

rais e na base da peça em U a tendência do fluxo também é fluir

paralelamente aos seus eixos longitudinais, pois a magnetizaçãose

dá em maior intensidade no sentido longitudinal 54. Nos cantos a

direção de magnetização se altera de modo a permitir que as LUmas
+

de B, fechando-se sobre si mesma, satisfaçam à ,condição geral,

divB = O. ~ razoável supor que, devido às concent~ações de cargas

magnéticas nos cantos, o número de linhas de indução que se fecham

por fora do núcleo é pequeno. Como consequência pode-se•
dizer

que o fluxo magnétieo está contido quase que inteiramente dentro

do ferro, da mesma maneira que uma corrente está contida num con

dutor elétrico.
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AP!NDICE II

PEÇAS DO MODELO M-1

Nota: A numeração das peças é a mesma da figo 4.10
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SequênciQ da montagem da caneta Sylvapen (corte longitudinal)

I

~

~l

II

~rrUlla
I;' t

, I

,

m IV

'.

I I ·'1 I I fll ~'IH" I I
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AP~NDICE 111

CONSTRUÇÃO DOS DISCOS

Os melhores discos, do ponto de vista da p1anicidade,

são feitos de latão (se massa grande não for um inconveniente). ~

um material relativamente caro, porém facilmente torneável (e admi

te um bom acabamento). Nesses discos, contudo, a rosca central não

é feita diretamente no metal mas sim num anel de PVC encaixado no

centro pois, nos três pucks descritos, a extremidade inferior do

núcleo do eletroimã, que rosqueia no centro do disco, leva uma lu-

va também de PVC. Isto permite vedar as roscas, eficientemente,com

fita de teflon.

A construção de um disco de PVC (em chapa) exige !'1ais

cuidado; é preciso usiná-lo suavemente e não prendê-lo com muita

pressão no torno, se quisermos evitar a defor~ação do material. Pa

ra dar o acabamento final, o disco (seguro por uma luva rosqueada

no centro) deve descrever um oito, ora num sentido ora no outro,s~

bre uma lixa para metal colocada numa superficie rigida e plana ;

começa-se a operaçao com uma lixa n9 360 (por exemplo) e termina -

se com uma n9 600. O controle da planicidade é feito com uma regua

de aço.

A borda do disco pode ser reta ou arredondada. Quando

dois pucks são usados em colisões, é preferivel que um deles tenha

55
borda reta e o outro borda arredondada .

•
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AP!NDICE IV

PEÇAS 00 MODELO M- 2

Nota: A numeração" das ;>eças é a mesma da figo 5.4

46
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1.15

I

l---

_11

·tz.~

40

26

r=hr-
. li)1.15

® I 6

Sequência da montagem da câmara (corte longitudinal)

I. I

: I:

I

I Ir

na comere

PVC colados

m

Nota: As arruelas têm diâmetro de 16mm e espessura de 0,6mm.

1··'·1 'I ," ililllil , I I
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APt:NDICE V

Duas câmaras foram utilizadas na versão M-3. Numa delas

figo V.l, a membrana de borracha (0,6 mm de espessura) é presa à

base através de um anel com rosca e fixada na caneta da mesma for

ma que no M-2 (apêndice IV). As arruelas de PVC, entretanto,contra

riamente ao que foi feito naquele caso, não precisam ser coladas.

arruelas de pve

anel com !'OIta

vólvulas

canet·o

Escolo 1:1

Fig. V.I

Na outra, figo V.2, a membrana é colada com $uper Bonder sobre um

anel de borracha de 34 mm de diâmetro (retirado de uma câmara de ar

para pneu de bicicleta).As arruelas de PVC que prendem a membrana

na tampa superior da caneta são agora coladas na membrana. Esta c!

mara pode ser montada numa base semelhante à peça n9 4 do apêndice

IV. (Vê-se com esta proposta que é possível construir umà càmara

de borracha mesmo sem dispor de uma matriz para fundi-Ia numa úni-

ca peça como foi feito com a cãnara do H-2).

arruelos
de PVC

membrana
de borracha

Fig. V.2

anel de
borracha
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