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O globo foguete
Resumo: 
Neste curso o alumnado de 2º de ESO experimentou coa 3ª Lei de Newton  para entender os 
fundamentos do funcionamento dalgúns vehículos. Montamos un obradoiro con diferentes tipos 
de globos para o Día da Ciencia na Rúa no que observamos variacións nas velocidades .

Para completar a experiencia decidimos medilas. Deseñamos varias montaxes para medir a 
velocidade que alcanzaban os globos. Probamos apps con sensores de proximidade e finalmente 
usamos o Sensor photogate con Arduino para medir os tempos que tardaban os globos en 
percorrer un espazo determinado e poder calcular as velocidades obtidas empregando unha folla 
de cálculo. Modificamos programa e folla de cálculo e fixemos moitas probas.

Observamos o funcionamento das montaxes, correximos erros, modificamos a programación do 
programa, descartamos probas fallidas, … e analizamos os resultados finais.

Pero sobre todo aprenderon a deseñar, analizar e correxir montaxes e resultados en grupo.



1.- O Globo Foguete. Que é?

Que tamén é nomeado coma Balloon Rocket, 
é un globo que vai suxeito a unha palliña. 
Dentro desta palliña, unha corda tensada  e 
atada á parede polos dous extremos. O globo, 
cando se desinfla, sae disparado  deica o 
outro lado da corda, chegando a moi altas 
velocidades . Isto fai que semelle coma un 
foguete e que se lle nomee dese xeito.

por Dani N., Anxo B e Marcos M



O globo foguete basease na 3ª lei de Newton, que di: 

Sempre que un obxecto exerce una forza sobre un segundo obxecto, o 
segundo obxecto exerce una forza de igual magnitude e dirección oposta sobre o 
primeiro. Basicamente, cando o aire sae disparado cara una dirección, exerce 
unha forza na dirección oposta o que fai que o globo saia disparado cara unha 
dirección.

Cómo funciona?



As nosas experiencias
Na clase estivemos a probar o globo foguete 
para poder levalo ó día da Ciencia na Rúa.
  
Usamos globos e palliñas de formas e 
tamaños diferentes e con distintos fíos.



As nosas experiencias
No Día da Ciencia na Rúa á xente encantoulle o 
Globo Foguete, sobre todo ós nenos pequenos, 
e foi das cousas que máis gustou do noso 
obradoiro.  



As nosas experiencias
Agora estamos a probar 
velocidades usando uns 
detectores de presenza 
(Photogate) conectados a 
unha placa de Arduino. 

Medimos os tempos cun 
programa no ordenador 
(Arduino) e logo con eses 
tempos calculamos as 
velocidades nunha folla 
de cálculo.



As nosas experiencias
Tamén probamos con outra app que 
usaba o sensores de proximidade de 
dous móbiles (Physics Gizmo) 
conectándoos por bluetooth.

Non nos resultou porque non  facía 
                                      ben as 
                                      medicións.
 
                                    

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brokenairplane.physicsGizmo&hl=es


2.- A montaxe   para o experimento

A tecnoloxía empregada
por Andrea A e Gloria R

● Sensores photogate
● Placa Arduino
● Ordenador: Folla de 

cálculo e Arduino
● Tablet e teléfonos

Materiais
Globos diferentes

Fíos e cordas

Celo e pinzas



Montaxe I

Primeiro colocamos os sensores Photogate nunha vara de madeira, cunha 
distancia entre sensores de un metro e medio.

Probamos varias posibilidades
de montaxe: movimos a vara de
madeira; probamos diferentes
ángulos e axustamos os globos
para que pasasen polo sensor.



Montaxe II

Modificamos a montaxe inicial.
Colocamos os sensores por debaixo para que os 
globos pasasen mellor.

Despois pasamos a palliña 
polo fío e pegamos o globo.

Despois puxemos outra palliña por 
diante para que o globo non xirara,
para que  tivera máis peso e fora
 máis controlado e estable.
O sensor o detecta mellor.



Montaxe II



Montaxe II

Esta é a 
representación 
gráfica da nosa 
montaxe.

por Óscar Otero



Montaxe III
Despois de que o globo esté listo para lanzar, sóltase a pinza e pasa polos 
sensores. Istos gardan os datos recollidos e o programa en Arduino calcula a 
diferenza de tempo dun a outro. Ese tempo o metemos na folla de cálculo e  
obtemos a velocidade do globo en m/s.

Fórmula:  V=S/t

(significa que a 
velocidade é igual 
ao espacio 
percorrido entre o 
tempo empregado)

https://docs.google.com/file/d/1ULcUAwrYrDgq740pGbGYu8sTlUVXv7-T/preview


Montaxe IV
Fixemos moitas probas.
Cando tiñamos os datos listos, 
anotabamos os de cada experiencia no 
Diario das probas de lanzamento e 
mirabamos os fallos para solucionalos. 

Dous compañeiros recolleron todas os 
comentarios das experiencias nun 
documento.

Non todas as probas valeron para poñer 
os datos na folla de cálculo.
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Rexistro das probas 
por Andrea M e Óscar O



Os globos

Utilizamos globos de 
distintas medidas e 
formas. Incluso 
apodamos a cada un 
deles cun nome 
diferente!



3. Os programas

Tras varias 
modificacións 
usamos este
programa



3. Os programas



3. Os programas

 
Cando o sensor detectaba o paso do globo, no monitor serial 
aparecía o tempo exacto no que se detectara ese movemento. 

O programa calculaba a diferencia de tempo entre os sensores. 
As medicións daban dous números (se daban mais tempos 
descartabamos as medidas),
● o primeiro facía referencia ó tempo que pasara dende a 

derradeira medición. 
● E a segunda  daba o tempo entre os dous sensores. 
● Logo, este tempo usabamolo para calcular a velocidade 

media do globo na folla de cálculo.



3. Os programas
 

Cando recibimos os datos no 
monitor copiámolos nunha folla 
de cálculo, logo calculamos a 
velocidade media dividindo a 
distancia entre os dous 
sensores (1,5m), entre o tempo 
en segundos, e obtemos a 
velocidade media en m/s. 
Tamén pasamos a velocidade a 
km/h. Isto permítenos descartar 
algunhas probas porque 
resultan ilóxicas.



4. Resultados

gráficas e comentario



4. Resultados



4. Resultados



5. Dificultades Problemas e solucións

Coa montaxe-
Tivemos que cambiar os sensores de 
posición varias veces, especialmente cando 
cambiabamos de modelo de globo, e 
colocamos caixas debaixo para que 
quedasen á mesma altura

Cos globos_
Alguns globos estoupaban ou eran 
demasiado grandes ou demasiado 
pequenos para pasar polos sensores.
A solución foi non inflar tanto os globos, e 
inflalos cun tamaño mediano para pasar, 
pero entón cambiaba a velocidade...
_

Cos programas 
Ás veces non detectaba os sensores e 
tiñamos que repetir a proba.

Cos resultados
Ás veces daban tempos disparados e que 
seguramente non eran reais, e os 
tiñamos que descaratar.

_



6. Conclusións da experiencia

Sobre a montaxe: 
Comprendimos que todo 
podería variar a conclusión, 
por exemplo cunha corda máis 
fina ía moito máis rápido. Ou 
cos globos mais pequenos ía 
moito mellor que cós grandes. E 
para que o sensor captase 
moito mais fácil os globos 
puxemos palliñas e pinzas por 
debaixo dos globos

Sobre os globos:
Vimos que, dependendo da 
forma e o tamaño, variaba a 
velocidade e a dirección na 
que se movía o globo; e 
atendendo a iso puidemos 
descubrir que os mellores (os 
mais veloces) eran os grandes 
e os alongados.

Sobre os sensores: 
a forma e tamaño do sensor 
(en U) foi un problema, eran 
demasiado pequenos e so os 
globos pequenos podían pasar 
por eles por iso necesitamos 
poñer unha palliña (diante ou 
debaixo dependendo do 
globo)  para que ao pasar o 
globo, o sensor detectara o 
movemento (a palliña.



Sobre os programas:
O programa Arduino  medía o tempo en 
que algo (os globos) pasaban polo sensor. 
Logo modificamos o programa para que 
dese só a diferenza entre os sensores. 
Isto ó principio xerounos dúbidas porque 
dábanos varios números porque tamén 
calculaba a diferenza entre o sensor 2 e o 1 
(nos queríamos medir entre o 1 e o 2). 
Pero despois de varios intentos, 
entendimos como funcionaba o 
programa en Arduino e poidemos 
calcula-la velocidade moito máis rápido.

Sobre a experiencia:

As medicións nalgúns momentos foron un 
pouco raras, tivemos que revisar as probas, 
contrastar resultados...para ver se eran 
correctos,  experimentamos con distintos 
globos e velocidades

Cremos  que foi moi interesante, e unha 
experiencia moi distinta . Nunca fixéramos 
nada con sensores e esta montaxe foi un 
reto para nós.

5. Conclusións da experiencia



As probas
 

https://docs.google.com/file/d/1td7o-jADcMa3RUQe1u3rsLx6vRWrKoVy/preview


Algunhas probas

https://docs.google.com/file/d/12xGGH4SYjV7DIO8LUsE874M-3z-yIpun/preview
https://docs.google.com/file/d/1iN7qQ_hlI-szWKclPVmRI-BqRvjbtTAZ/preview


Os participantes na  experiencia


