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Introdução

Muitos experimentos que realizados nos laboratórios 
de física são de difícil controle. Além disso, estão 
envolvidos os altos custos em adquiri-los. Durante a 
realização de um dado experimento aparecem 
dificuldades como realizar medidas de algumas 
grandezas físicas envolvidas naquele fenômeno. A
simples visualização de experimentos reais realizados 
em laboratório, muitas vezes é difícil por ocorrerem 
muito rápido, tempos curtos, e algumas vezes fora da 
percepção humana, da audição, visão, etc devido a 
nossa limitada capacidade sensorial, necessitando de
auxílio de algum instrumento de medição mais 
sofisticado. O uso de simulação para mimetizar os 
fenômenos pode resolver este tipo de dificuldade. 
Lançamos mãos das linguagens interativas Python e 
Visual Python (VPython) [1], para simular diversos 
experimentos físicos de laboratório.

Material e métodos

Com o advento dos computadores modernos de 
mesa, o microcomputador pessoal passa ser um 
instrumento de uso importante tanto no contexto de 
ensino-aprendizagem quanto de pesquisa para 
investigar e simular diversas fenomenologias nas áreas 
das ciências naturais e humanas.

A utilização da metodologia de ensino experimental, 
ou ensino prático, realizado em laboratórios, com 
demonstração de fenômenos, realização de práticas que 
são relacionadas com os conceitos e leis, propicia a 
aproximação do ensino com a própria estrutura da 
Física, que é basicamente experimental, onde o 
experimento é considerado como ferramenta para a 
compreensão de conceitos, princípios, etc. Pode-se 
inclusive afirmar que a experimentação desempenha 
um papel insubstituível no ensino de Física [2], ou seja, 
experiências reais ou simulações fornecem um 
ambiente particularmente rico do ponto de vista 

pedagógico, que ajuda a substituir idéias comuns por 
idéias científicas. Não basta ter somente o aprendizado 
teórico, isto é, a prática é uma forma de melhoramento 
da compreensão do conteúdo que esta sendo assimilado
pelos alunos, além de funcionar como uma espécie de 
facilitador e motivador do estudo.

O grupo PET-Física da UFRPE vem desenvolvendo, 
no contexto educacional, com o VPython, simulações 
de fenômenos  da mecânica clássica até o presente 
momento. Durante o processo de transformar as 
equações dos fenômenos conhecidos em algoritmo 
computacional, nos deparamos com a dificuldade de 
converter as equações em linha de código em VPython, 
pois normalmente, temos que integrar numericamente  
equações diferenciais matemáticas. Inicialmente, 
adotamos o algoritmo de Euler por ser de fácil 
entendimento e implementação. Porém, nota-se uma 
ligeira discrepância entre o resultado esperado e o 
simulado, pois o algoritmo de Euler não tem precisão 
suficiente para atender um tempo grande, alguns 
minutos, de simulação. Na tentativa de sanar este 
inconveniente adotamos o procedimento de ajustar o 
próprio algoritmo de Euler introduzindo um
melhoramento na simulação com o uso do algoritmo de 
Euler modificado. Este inconveniente, também, pode 
ser tratado com o algoritmo que responde melhor é 
preditor-corretor, que faz correção de ordem mais alta 
com ajuda do algoritmo de Euler modificado.

O algoritmo de Euler é usado como uma primeira 
avaliação (predição), para em seguida usar este 
resultado para fazer “a correção” com próprio 
algoritmo de Euler modificado. Os algoritmos são 
descritos [3] como segue:

Algoritmo de Euler

A solução numérica da equação diferencial ordinária 
(EDO) é:

.                   (1)



Onde a forma discreta para v(t) é dada por

,              (2)

se a integral na Eq.(2) for trocada pela equação abaixo

,         (3)

chamamos de algoritmo de Euler. Se a integral for dada 
pela Eq.(4) o algoritmo é dito ser Euler modificado

.        (4)

Enquanto, as Eqs.(5) e (6) é conhecido como o método 
preditor-corretor

       (5)

.        (6)

Neste trabalho iremos simular um corpo em queda livre 
na presença do campo gravitacional colidindo 
elasticamente com o solo, isto é sem perda de energia,
que será escrito na linguagem Python.

Antes de mostrar as linhas de programação, em um 
exemplo, exporemos a dificuldade de um estudante em
mensurar grandeza física, como o tempo que um corpo 
leva para atingir o solo quando deixado cair de uma 
altura h = 1,0 metro será t = (2h/g)1/2 = (2x1,0/10,0)1/2

= 0,4 de segundo com uma aceleração gravitacional de 
10,0 m/s2. Este tempo é curto para ser medido por uma 
pessoa com um cronômetro digital sendo acionada pela 
mão do experimentador, que seria introduzido grande 
quantidade de erro no processo de medição. 

Na simulação desse tipo de fenômeno podemos 
controlar a aceleração da gravidade local, altura de 
queda, velocidade inicial, bem como, a taxa de 
exibição de quadro de visualização por segundo para 
melhor compreensão do fenômeno e as leis físicas 
envolvidas. Ou mesmo simular um objeto caindo na 
gravidade da Lua, g = 1,6 m/s2, ou Júpiter, g = 26 m/s2, 
sem estarmos lá. Já que as Leis da Física valem em 
toda parte do Universo como afirma o primeiro 
postulado da Relatividade de Einstein.

Utilizando as Eqs.(1) a (3) para encontrar o 
velocidade do corpo em queda livre, temos 

            (7)

.                   (8)

Usando a Eq.(1) para definir a EDO da posição, vem

,                 (9)

e a Eq.(4) que é o algoritmo de Euler modificado

.      (10)

Substituindo a Eq. (8) em (10), obtemos a equação 
discreta para a posição

.       (11)

Portanto, usaremos as Eqs.(8) e (11) para descrever o 
movimento da bola em queda livre no campo 
gravitacional da Terra. Segue, agora, o programa em 
código VPython.

####################################                                                                                                                        
#                                                             #
# Esse programa descreve o movimento      #
# de uma bola em queda livre.                  #
#                                                             #
###################################

from visual import *
scene.range= (10,10,10)
scene.center= (0,0,0)
scene.background= (0,0,0)
scene.width= 500
scene.height= 500

# Cria objetos envolvidos bola e piso no fenômeno
bola = sphere(pos=(x, y, z), radius = 0.5, color = 
color.red)
piso = box(pos = (0, -6, 0), size=(12,0.2,12), 
color=color.cyan)

dt = 0.01      # em segundos.
g = 9.8         # em m/s2

t = 0             # tempo inicial
e = 1.0         # coeficiente de restituição

h = 5
bola.pos = (0, h, 0)
bola.velocidade = vector(0,-1.5,0)
bola.aceleracao = vector(0, -g, 0)
y = bola.pos
vy = bola.velocidade
bv = arrow(pos=bola.pos, axis=bola.velocidade, color 
= color.yellow)
bola.trail = curve(color = bola.color)
while( 1==1):
    rate(100)
    bola.velocidade += bola.aceleracao*dt
    bola.pos +=   bola.velocidade*dt+
    0.5*bola.aceleracao*dt**2



    if (bola.pos.y - 0.5) < piso.y:
         bola.velocidade.y = - e*bola.velocidade.y
    bv.pos = bola.pos
    bv.axis = 0.5*bola.velocidade
    bola.trail.append(pos = bola.pos)
    t = t + dt

Resultados, Discussão

A simulação realizada mesmo que seja de um exemplo 
simples da Física, pode resultar a melhoria da
compreensão fenômeno pelo estudante e auxiliar no 
processo ensino-aprendizagem. A competência para 
escrever programas é uma habilidade útil e desejada na 
área da física. Em adição, a prática de programação 
fornece ao estudante um pensamento algorítmico, qual 
é uma poderosa ferramenta intelectual [4]. Estudantes 
que são introduzidos a física computacional num curso 
mesmo que seja num nível introdutório terá uma boa 
fundamentação para construir o seu laboratório virtual 
em física.

Durante a simulação o estudante se depara com o fato 
ele deve construir todos os objetivos que configura na 
cena, Fig.1, para dá existência como se fosse “real”. O 
espaço onde ocorre o evento, a bola, o piso, a seta que 
representa magnitude, direção e sentido da velocidade 
da bola, a linha vermelha que representa a altura de 
onde é largada a bola. Temos na Fig.1 o resultado da 
simulação de uma bola em queda livre na presença do 
campo gravitacional usando as Eqs. (2), (3) e (11).  Na 
construção da simulação do fenômeno que o estudante 
está em atenção, isto fará que o mesmo saia à procura 
de conhecimento para “construir” a sua simulação.
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Figura 1. Temos o resultado da simulação de uma bola em 
queda livre na presença do campo gravitacional. 


