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1. Introdução 

A introdução de computadores nas escolas surge como um recurso para auxiliar o 

ensino. No ensino médio, esta ferramenta é de grande valia para o ensino de Física, 

uma vez que o computador cria um ambiente motivador e interativo para as atividades 

de ensino-aprendizagem. 

Uma possibilidade para o uso desse equipamento, no ensino de Física, é a produção 

de animações de fenômenos que envolvem passagem de tempo, pois a forma que são 

descritas, através de figuras estáticas como as que aparecem nos livros ou as que são 

desenhadas no quadro negro, dificultam a visualização do fenômeno. Com as 

animações os alunos podem refletir sobre o fenômeno reproduzido na tela e confrontar 

com as idéias iniciais que detinham, relacionando-as com a realidade física. 

Entretanto, até poucos anos atrás a produção e apresentação de desenhos animados 

eram tarefas que demandavam profissionais e equipamentos especializados, difíceis 

de encontrar em ambientes escolares. O que permitiu um crescente avanço das 

possibilidades de produção e apresentação de animações foram as tecnologias de 

informação e telecomunicações, tais como a popularização da Internet e 

desenvolvimento dos computadores pessoais @ais como maior velocidade de 

processamento e maior capacidade de armazenamento no disco rigidq. 

Hoje, as animações de boa qualidade podem ser produzidas em computadores 

domésticos com programas fáceis de operar e de baixo (ou nenhum) custo. Essas 

animações tem formato apropriado que permite serem visualizadas nos próprios 

computadores, dispensando salas especiais e equipamentos de projeção. As 

animações, além de poderem ser visualizadas em computadores com software de 

domínio público de exibição de imagens, podem ser transmitidas via Internet, o que 

facilita a sua distribuição e aumenta o seu alcance. 

É portanto de grande interesse para o ensino de Física identificar ferramentas que 

professores e alunos possam usar para produzir animações em computador. Fazer 

desenhos animados que representem fenômenos físicos não é uma tarefa simples 

para a maioria dos programas de animação. Em geral o sistema físico de interesse é 

modelado por equações, o que exige uma integração entre o programa de animação 

e as ferramentas matemáticas necessárias para resolver estas equações. Poucos 



programas são capazes de fazer esta integração no grau exigido pelas aplicações à 

Fisica. 

Para tanto, utilizaremos uma linguagem de programação fácil e simples de aprender, o 

LOGO, que produz animações através das equações matemáticas do fenômeno físico. 

As animações são geradas no formato GIF (Graphics Interchange Format), e podem 

ser facilmente exibidas em qualquer computador ou pela Intemet. 

Porém, as Gifs animadas tem suas limitações. Os arquivos contendo as Gifs animadas 

tendem a ser grandes, dificultando a sua distribuição pela Internet. Também a 

dificuldade em controlar a sua exibição. Para melhor uso das animações é possível 

reduzir o tamanho dessas animações com algumas ferramentas que serao descritas 

mais à frente e controlar as Gifs atraves do 'JavaScript', que é uma linguagem de 

programação da Intemet. 

Esta monografia está organizada em 9 seções, além desta introdução. Na Seção 2, 

discutimos alguns questões gerais sobre a utilização do computador no ensino de 

Física. Na Seção 3 é feita uma rápida apresentação do formato GIF e de algumas 

ferramentas de otimização. A Seção 4 é dedicada à produção de animações GIF 

usando o SuperLogo. A integração das animações GIF em páginas da Intemet e o seu 

controle com JavaScript são discutidos na Seção 5. Alguns exemplos de animações 

didáticas produzidas com o Logo são apresentados na Seção 6. Na Seçáo 7 estão 

algumas conclusões e comenffirios. Finalmente, na Seçáo 8 listamos algumas p8ginas 

da Intemet com animações didáticas, e na Seçáo 9 mostramos os programas Logo 

que usamos para aiar as animações. 



2. A Utilização do Computador 

Nos deparamos hoje com um grande desafio para o campo do ensino: a utilização do 

computador no processo educacional. A discussão da utilização desse recurso, tem 

ocupado lugar de destaque entre professores e especialistas em tecnologia 

educacional, quando integrado ao processo de ensino e aprendizagem. Alguns - 
educadores defendem a idéia de que a utilização de novas tecnologias, entre elas o 

computador, provocará uma mudança substancial com relação aos modelos 

pedagógicos atuais. Outros consideram que a introdução .de novas tecnologias na 

educação acabam não trazendo mudanças importantes, funcionando apenas como 

ferramentas ou recursos auxiliares, não passando de inovações conservadoras. 

Entretanto, é certo que a inserção do computador em sala de aula permite a vivência 

de experiências de aprendizado que antes eram impossíveis. O professor deverá ver o 6io(&;, C 

computador como algo que permita o surgimento de novas estratégias, meios e 

materiais de ensino estabelecendo um elo com a prática adotada em salas de aula. 
( " " ~ € 0  ? \ 

Isto implica, em mudanças no trabalho escolar com conhecimento contextualizado e 

criativo, ou seja, uma proposta pedagógica consistente e bem estruturada. -/n 

- 
Não podemos esquecer que o computador entra cada vez mais cedo na vida de cada 

pessoa, então, toma-se estratégico aproveitar essa intimidade para promover o 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, o desenvolvimento de novas condições de 

produção do conhecimento e de novas habilidades convenientes com as necessidades 

dos alunos, permitindo transmitir informações de maneira que compreendam e tenham 

uma nova visão de mundo. Para isso, o professor deve ter uma preparação adequada, 

pois são eles que estão na frente da criação, da implantação e da implementação 

desse novo ambiente para a aprendizagem. 

Existem várias maneiras de incorporar o uso do computadores nq ,$nsino de Física. 
' 1 

Eles podem ser usados na modelagem matemática de fenômenos flsicos, ou como 

instrumento de laboratório, fazendo a aquisição e análise de dados. Conectados à 

Internet eles permitem a difusão de material didático com uma eficiência 

extraordinária. Se associados a uma reformulação de práticas pedagógicas, os 

computadores podem mudar completamente a forma como os estudantes de Física se 

relacionam com esta disciplina. 



3. Animações Gif 

A compreensão de um fenômeno fisico é muitas vezes alcançada com o auxílio de 

figuras e diagramas. Mas nem sempre uma figura estática, ou um conjunto delas, pode 

representar apropriadamente a evolução temporal de um sistema físico. Nestes casos 
\ .' 

as dnimações podem ser um instrumento didático valioso. 

A adição desse recurso didático no ensino de física se deve as facilidades de 

produção e exibição oferecidas pelos computadores pessoais e ao crescente 

desenvolvimento da Internet, tornando esta alternativa ainda mais atraente. A 

facilidade de acesso a rede e a rapidez na troca de informações contribui para a 

melhoria do ensino, como veremos a seguir. 

.3.1 Utilização de Recursos da Internet no Ensino de Fisica 

A diSseminação da World Wide Web (WWW) tem crescido significativamente. 
NV 

4 Acompanhado essa demanda, o ensino não poderia ficar de lado, buscando novas - 
técnidas para aperfeiçoar elou adicionar as atuais. O fácil acesso dos recursos da 

Internet e a ampla distribuição desta nos centros educacionais e instituições de ensino, 

objetiva uma melhoria no ensino. 

3 
, As características dos diversos recursos da Internet são absolutamente interessantes 

para o ensino de física e a utilização destes, torna-o mais dinâmico e atual. 0 s  

recursos que a Internet oferece podem ser utilizados de várias maneiras, tais como: a 

divulgação virtual da Fisica, como técnica didática para ensino à distância, 

dependendo da didática do professor e das condições físicas e financeiras das 

instituições, como técnica didática adicional no ensino de Física. 

Li,* 
Os professores pode&rganizar as informações necessárias e exibi-las na forma de 

uma apresentação multimídia, recursos não imagináveis a algumas décadas para a 

utilização em sala de aula. 

Quando o objetivo é a divulgação virtual de Física a criação de Web sites é o melhor 

recurso. Geralmente são sites com textos explicativos genéricos, pouco aprofundados, 

quando tecnicamente avaliados, e pouco extensos, enfatizando os aspectos mais 

interessantes do assunto. Possuem também animações que além de tornar a 



r observação agradável devido a sensação de movimento, transmite o conhecimento 

necessário para a discussão do problema físico estudado reforçando o conteúdo 

apresentado) além de vários links estabelecendo uma conexão com outros sites. e 
2 

9 3 ,  
As animações são armazenadas em computador em muitos formatos diferentes, e e 
nem todos eles podem ser vistos pela Internet. Dentre os formatos que são usados em - 

páginas da rede, o mais popular (hoje) parece ser a Gif animada. 

A Gif animada foi o primeiro tipo de animação usada na Internet (o Netscape 2.0 já o 

exibia). Hoje praticamente todos os navegadores da rede mostram animações Gif. ). 

Hoje praticamente todos os navegadores da rede mostram animações GIF. Em 

contraste, os outros formatos de animação usados na Internet não são mostrados 

diretamente pelos navegadores, e só são exibidos com auxílio de programas auxiliares 

instalados separadamente (os "plug-ins"). Vários programas gratuitos e de fácil 

utilização podem produzir Gifs animados. Alguns exemplos são o Microsofi Gif 

Animator ' e o Animation Shop 2. 

Entretanto, o formato Gif tem limitações importantes. A maior delas é o tamanhqh 

arquivos Gif costumam ser muito grandes. Isto cria dificuldades para animações com 

muitos quadros, ou a área extensa. Outra limitação é a ausência de 

som. E também não controlar a velocidade a que o filme passa, nem pará-lo, 

nem reiniciá-10, e -á avançar quadro a quadro. Mais a frente discutiremos 

limitado da exibição de Gifs em navegadores pode ser alcançado 

Se a animação não estiver integrada a uma página Internet, não precisamos usar um 

navegador. Neste caso é possível controlar a exibição com programas como o 

Microsoff GIF Animator mencionado acima. 

Outra limitação do GIF são as cores. Cada quadro de uma animação GIF tem no 

máximo 256 cores. Estas não precisam ser as mesmas em todos os quadros, mas o 

uso de uma paleta de cores única reduz o apreciavelmente o tamanho do arquivo GIF. 

As paletas podem ter 2, 4, 8, 16, ..., 256 cores. O uso de paletas pequenas também 

contribui significativamente para reduzir o tamanho da animação. 



Os programas que geram animações GIF nem sempre produzem arquivos otimizados, 

com o menor tamanho possível. Um caso típico é o uso de paletas maiores que o 

necessário (contendo cores que não são usadas no desenho); outro é o emprego de 

paletas locais (quadro a quadro) que poderiam ser substituídas por uma única paleta 

global. Existem programas de otimização que corrigem estes (e outros) problemas, 

reduzindo o tamanho dos arquivos GIF. Dependendo do arquivo, esta economia pode 
-'-=,c 

ser substancial, chegando a 80% ou mais. Dois programas gratuitos que podem ser 
i 

.j usados para otimizar animações GIF são o SuperGif e o Animation Shop, já 

mencionado. 



4. Produção de Animações Gif com o SuperLogo 

Para a produção das animações utilizamos a linguagem de programação LOGO que 

sempre se caracterizou por uma grande facilidade de expressão gráfica. Tanto que um 

dos símbolos da linguagem é a "tartaruga", o objeto que faz desenhos na tela do 

computador, controlado por comandos Logo. Em algumas implementações do Logo 

estes desenhos podem ser "filmados" pelo programa, e armazenados em animações 

GIF. Este é o caso do SuperLogo, implementação em português da linguagem Logo, 

produzido pelo Núcleo de Informática Aplicada a Educação (Nied) da Unicamp e 

distribuído gratuitamente via lnternet 4. 

A linguagem foi desenvolvida nos anos sessenta, no Massachusetts Institute of 

Technology (MTI), em Cambridge, Massachusetts, sob a supervisão do professor 

Seymour Papert. Através de inúmeras pesquisas sobre o problema da Inteligência 

Artificial, do seu contato com a obra do psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget e 

com as pesquisas realizadas, no MIT e em outros centros de pesquisa, Papert 

conseguiu dar a linguagem LOGO uma estrutura filosófica,~sendo ele hoje considerado 

o pai do LOGO. Por isso, não é de se admirar os criadores da linguagem de 

programação LOGO resolvessem - torná-la um o mais adequado possível, 

para aplicações na área educacional. f 
s k i ~ ~ r n a  C J G ~ ~ A -  

Além da produção de animações, a linguagem LOGO possui comandos que trabalham 

com as palavras ou conjunto de palavras (textos). Através destes comandos e 

juntamente com a parte gráfica e com as palavras e frases pode-se criar histórias, 

narrativas com personagens animadas. Existem ainda comandos que fazem a 

emissão de sons, através dos quais é possível desenvolver conceitos musicais e a 

criação de sons. Além disso pode-se criar simulações, apresentações, gráficos, e 

jogos. 

O LOGO permite que professores simulem experiências através de modelos 

matemáticos, controlando as variáveis, tempo, velocidade e distância, além de analisar 

a variação da função e a respectiva representação gráfica. Pode@ ainda, ser 
1 

trabalhadas uma série de conceitos tais como: lateralidade, sequência lógica de 

instruções, distância, quantidades e ângulos, conceitos estes que, através do contato 

com o LOGO, tomam-se mais concretos. 
d 



O como trivial pois é de fácil interação, porém, 

istq ocorre devido a falta de conhecim-as potencialidades aliada ao 

despreparo dos professores para sua utilização, que assim procedendo desperdiçam 

oportunidades de aprendizado. 

As vantagens de se usar uma linguagem de programação como Logo para gerar 

animações didáticas são muitas. Primeiro, ao familiarizar-se com a linguagem para 

fazer um desenho animado, muitos professores e alunos da escola média 

provavelmente terão seu primeiro contato com programação de computadores. Isto 

coloca em suas mãos uma ferramenta muito mais útil e flexível que um programa de 

animação. Eles passam a ser capazes de fazer muito mais do que desenhos 

animados - todos os recursos de uma linguagem de programação poderosa estão 

disponíveis para aplicação a diferentes problemas de interesse didático. Em segundo 

lugar, como já mencionamos na Introdução, animações relacionadas a problemas de 

Fisica têm uma particularidade: elas não podem ser desenhadas a "mão livre". 

Animações de interesse para a Fisica geralmente irão representar, da maneira mais 

precisa possível, a solução das equações que governam um determinado sistema 

físico. Portanto o programa de animação deve estar integrado 9s ferramentas 

matemáticas mais diversas: cálculo de funções, números aleatórios, operações com 

matrizes, solução de equações diferenciais, etc. Este certamente não é o caso da 

maioria dos programas de animação. Já em uma linguagem de programação como o 

Logo esta integração se dá de forma muito natural - a animação é apenas uma forma 

de representar os cálculos realizados pelo programa. 

4.1 O comando Salvegif 

O comando do SuperLogo que gera animações GIF é o salvegif, cuja sintaxe é 

(salvegif arquivo atraso adicionar repetições cores transparente ) 

Este comando fotografa a área ativa da tela (ver mais a frente) e guarda o resultado 

em um arquivo GIF. 0 s  argumentos de salvegif são 

e arquivo (palavra): Nome do arquivo GIF 



atraso (inteiro): Intervalo de tempo entre quadros sucessivos, em 11100 segundos. 

adicionar (booleano): Falso no primeiro quadro, verdadeiro nos seguintes. 

repetições (inteiro): Número de repetições. Infinitas repetições = O Sem 

repetições = -1. 

cores (inteiro): Número de bits por pixel, o que determina o número de cores nas 

paletas. 1 = 2 cores, 2 = 4 cores, 8 = 256 cores. 

transparente (lista): Cor transparente em formato RGB. Se nada for especificado 

não haverá cor transparente. 

A escolha da área a ser fotografada é feita com o comando 

selecioneáreaativa área 

onde área e uma lista com as coordenadas X-Y do canto inferior esquerdo e do canto 

superior direito da área retangular a ser fotografada. 

dm programa Logo que utiliza os comandos acima para gerar uma animação GIF está 

mostrado a seguir: 

aprenda animal 

tat ; Limpa a tela 

selecioneáreaativa [-I50 -150 150 1501 ; Define a área das imagens 

atribua "adic "falso ; Indica o primeiro quadro 

repita 36 - 
repita 4 [pf 100 pd 901 pd 10 

(salvegif "animal.gif 10 :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

I 
fim 

;Desenha 

;Fotografa e salva em animal .gif 

O programa cria o arquivo anima1.gif contendo uma animação com 36 quadros de 

300 x 300 pixels. Alguns quadros estão mostrados abaixo. 



Quadro 12 Quadro 24 Quadro 36 

O arquivo anima1.gif gerado pelo SuperLogo tem cerca de 140 KB. Como já 

discutimos, este tamanho pode ser consideravelmente reduzido com técnicas de 

otimização. Por exemplo, o programa de otimização SuperGif, mencionado na seção 

anterior, reduz o tamanho de anima 1 .gif para 14 KB. 

4.2 Animação em 3D 

O SuperLogo tem um recurso muito útil para animações: gráficos em 3 dimensões. No 

modo 3D a tartaruga pode desenhar no espaço, com a perspectiva sendo tratada 

automaticamente pelo Logo. O programa abaixo mostra como fazer uma animação em 

3D. 

aprenda anima2 

tat 

selecioneareaativa [-I50 -1 50 150 1501 

logo3d ; Entra no modo 3D 

atribua "adic "falso 

repita 36 - 
circunferência 100 rolepd 5 

(salvegif "anima2.gif 10 :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

I 
fim 



Alguns dos quadros criados pelo programa estão mostrados abaixo. O arquivo 

anima2.gif criado pelo Logo foi reduzido de de 130 KB para 21 KB com a otimização. 

Quadro 12 Quadro 24 Quadro 36 



5. Controle da Animação 

As páginas HTML (HiperText Mark-up Language) podem ser escritas utilizando-se 

editores de texto, como o NotePad, Write, etc. ou feitas no Microsoft Word e salvas em 

HTML. Porém, existem editores próprios para gerar HTML, tais como HotDog e 

Microsoft FrontPage. 

Animações GIF podem facilmente ser integradas a documentos HTML e colocadas em 

páginas da Internet. Isto abre uma perspectiva interessante: a produção de textos 

didáticos ilustrados com animações, algo difícil de realizar com meios impressos. Se o 

sistema estudado tem uma evolução temporal que não é de fácil visualização, este 

tipo de material didático pode representar um papel importante. 

As animações inseridas em páginas da Internet, são iniciadas imediatamente após 

serem carregadas. Com os navegadores usuais não parece haver possibilidade de se 

controlar o início da exibição, algo que poderia ser Útil em muitas situações. Uma 

solução parcial para este problema pode ser obtida usando JavaScript. 

JavaScript (que não tem nada a ver com Java) é uma linguagem desenvolvida pela 

Netscape como uma espécie de extensão do HTML. Com JavaScript é possível 

introduzir recursos de interatividade em uma página da Internet. Como um programa 

JavaScript só existe dentro de um arquivo HTML, não existem aplicações JavaScript 

independentes de um navegador. 

Abaixo mostramos um documento HTML que, interpretado por um navegador, exibe a 

animação anima2.gif da seção anterior. Inicialmente a animação não é mostrada. No 

seu lugar é colocada uma imagem estática com as mesmas dimensões, lida no 

arquivo anima2a.gif. Esta imagem serve como "capan para a animação (usamos o 

primeiro quadro de anima2.giC com uma mensagem superposta). Apertando o botão 

Iniciar a animação toma o lugar da imagem estática. Com o botão Parar volta-se a 

situação inicial. 

chtml> 

head> 

cscript language="JavaScript"> 

c!-- 



animacaol= new Image() 

animacaol .src= "anima2.gif' 

I/--> 

</script> 

</head> 

cbody> 

Ccenters 

<h2> Animação GIF c/h2> cp> 

cimg SRC="anima2a.gif' NAME="figI" > 

<form> 

cinput type='button0 value='lniciaf onClick='document.figl .src=animacaol .src0 * 
cinput type='buttonm value='Parar' onClick='document.figl .src="anima2a.gif" > 

<lform> 

</center> 

c/body> 

clhtml* 

A figura abaixo mostra como esta página aparece em um navegador. A esquerda está 

a figura estática anima2a.gif que aparece quando a página é carregada. Ao seu lado 

está um dos quadros da animação anima2.gif, exibida quando o botão Iniciar é 

pressionado. 

Animação GIF 

Use 4s botões parah$iar 

EIS Ea Xaw So. 



Este método de iniciar a exibição tem uma restrição importante: ele só pode ser usado 

com animações que se repetem indefinidamente. Isto porque a animação começa a 

"correr" assim que é carregada pelo navegador, esteja ou não sendo mostrada. Ao 

apertar o botão Iniciar nem sempre o filme aparecerá no primeiro quadro. Se a 

animação se repete indefinidamente, isto não é um problema. Mas se não há 

repetições, parte dos quadros, ou mesmo todos, serão perdidos. Portanto, é boa 

prática criar as animações para Internet no modo de repetição (repetições=O em 

salvegif, veja acima) . 

Fora dos navegadores Internet é mais fácil controlar uma animação GIF. Por exemplo, 

o MS Gif Animator, já mencionado, permite ver a animação com total controle da 

exibição. Pode-se iniciar a animação em qualquer instante, interrompe-la, voltar atrás, 

ver quadro a quadro, etc. 



6. Exemplos de Animações 

Nesta seção vamos discutir alguns fenômenos físicos que podem ser ilustrados com 

animações criadas com Logo. Os exemplos foram escolhidos por apresentarem 

aspectos que não podem ser bem visualizados apenas por figuras estáticas. É claro 

que as animações não podem ser bem exibidas em meio impresso (do contrário não 

seriam necessárias). Elas estão disponíveis na Internet, no endereço 

http://www.cristbarb. hpg.com. br. 

6.1 Superposição de Ondas 

0 s  fenômenos de natureza ondulatória tem importantes aplicações no cotidiano, tais 

como as ondas na superfície da água, que nos são familiares; ondas sonoras e 

luminosas, ondas de rádio e outras ondas eletromagnéticas. 

Uma onda se forma a partir de uma série de pulsos ou distúrbios que se propagam 

transmitindo energia. Quando duas ondas se cruzam elas se superpõem, somando os 

seus efeitos - chamamos este fenômeno de interferência. Em muitas situações é difícil 

prever o resultado da interferência de ondas. Não temos muita intuição a este respeito, 

pois quando vemos a interferência deixamos de observar as componentes que se 

superpõem. Nestes casos animações podem ser úteis, mostrando tanto as ondas 

isoladas quanto a sua superposição. 

Por exemplo, uma animação pode mostrar como uma onda estacionária é formada por 

duas ondas harmônicas de mesma amplitude, frequência e comprimento de onda, 

movendo-se em sentidos opostos. O programa ondas.lgo [ver Anexo I ]  filma a 

evolução das duas ondas harmônicas 

yi(x,t) = A cos [2 x (x / h -  t / T) ]  

y*(x,t) = A  cos [2 x (X / h + t / T) ]  

e da sua superposição 

Alguns quadros da animação podem ser vistos na figura abaixo. 



A não propagação da onda resultante é claramente percebida na animação (mas não 

na figura acima). Para muitos estudantes a animação seria um recurso útil para 

complementar o argumento matemático, e frequentemente não compreendido, de que 

a onda resultante não se propaga porque tem a forma: 

Uma variação interessante da animação acima é o estudo de como ondas harmônicas 

podem formar pacotes localizados no espaço, e de como se movem estes pacotes. 

Que a velocidade de um pacote (velocidade de grupo) possa ser diferente da 

velocidade das ondas harmônicas que o formam (velocidade de fase) é uma fonte de 

permanente confusão entre os estudantes. Mesmo entendendo a matemática 

envolvida, muitas vezes eles não conseguem criar uma imagem intuitiva do fenômeno. 

A figura abaixo mostra alguns quadros de uma animação que ilustra a propagação de 

um trem de pacotes e das duas ondas que o formam. É claramente visível na 

animação (mas não na figura, obviamente) produzida com o programa, ondas.lgo [ver 

Anexo 21, que a velocidade dos pacotes é muito diferente da velocidade das ondas 

harmônicas. Com a animação velocidade de fase, também é percebida como a 

velocidade de propagação das oscilações internas aos pacotes. 



Outra variação interessante das animações produzidas com ondas.lgo [ver Anexo 31 

diz respeito a velocidades de grupo negativas. Uma física muito rica e atual está 

associada a criação de meios materiais onde a velocidade de grupo da luz é negativa - 
ou melhor, tem sentido oposto a velocidade de fase. O que ocorre quando a luz entra 

em um desses meios é bem pouco intuitivo, e a compreensão do que está 

acontecendo pode ser ajudada por animações. A figura abaixo mostra quadros de um 

filme que descreve como pacotes de onda se comportam ao entrar em um meio com 

velocidade de grupo negativa. As duas ondas harmônicas que formam os pacotes 

também são mostradas no filme. A dificuldade em explicar o que ocorre, de como os 

pacotes "transmitidos" vão de encontro aos incidentes, só ilustra o quanto uma 

animação é útil neste caso. 

A situação fica ainda mais estranha se a região com velocidade de grupo negativa for 

estreita. Nós fizemos uma terceira versão de ondas.lgo [ver Anexo 41 para ilustrar este 

caso. A animação mostra, para efeito de comparação, o que ocorre com pacotes que 

se propagam apenas no "vácuo". Alguns quadros podem ser vistos na figura abaixo. 

Na animação (mas não na figura abaixo) pode-se ver que um pacote atravessa a 

região de velocidade de grupo negativa mais rápido do que o faria se ali existisse 



vácuo! O mecanismo de tais propagações "mais rápidas que a luz" é muito difícil de 

visualizar sem o auxílio de animações. 

6.2 Radiação de um Dipolo Oscilante 

Pela teoria de Maxwell, um dipolo elétrico oscilante gera uma onda eletromagnética 

(radiação). O campo elétrico de um dipolo p cos(w t) é dado por: 



onde r é a distância ao dipolo, 0 o ângulo relativo a direção em que ele aponta, E. e E, 

são as componentes tangencial e radial do campo, e k = w/c. 

Não é claro das expressões acima como os campos de "desprendem" das cargas no 

dipolo e ganham independência na forma de ondas. Figuras estáticas como as 

encontradas nos livros de eletromagnetismo ajudam a criar uma imagem intuitiva do 

que ocorre, mas ainda deixam muito a desejar. Nós tentamos encontrar maneiras de 

representar com animações este fenômeno. 

A maneira mais óbvia de fazer isto seria desenhar as linhas de campo em vários 

instantes, e produzir uma animação mostrando o movimento destas linhas. Um 

exemplo está mostrado abaixo, onde vemos alguns quadros da animação gerada pelo 

programa linhadecampo.lgo [ver Anexo 51. 

O problema com esta abordagem é que linhas de campo não se "movem". Elas não 

são entes físicos que vão de um lugar para outro - a escolha de quais linhas vão 

aparecer em cada instante é essencialmente arbitrária, depende de quem as desenha. 

Isto não impediu que animações deste tipo tenham tornado-se populares. Mas, pelos 

motivos apontados acima, tais animações deve ser usadas com precaução. 

Outra possibilidade de representar a formação das ondas é mostrar o campo elétrico 

em um conjunto fixo de pontos no espaço. O programa campo.lgo listado no Anexo 6 

mostra a direção do campo elétrico em uma rede quadrada de pontos como função do 



tempo. Quando o campo é pequeno a direção não é mostrada. Alguns quadros da 

animação gerada por ele estão na figura abaixo. 

A animação obtida com campo.lgo dá uma idéia da formação e movimento das ondas 

de radiação, e é uma representação menos arbitrária que a obtida com as linhas de 

campo. Mas infelizmente ela não é muito fácil de interpretar, nem cria uma imagem 

intuitiva do fenômeno. 

Parte dos problemas das animações acima vem do caráter vetorial do campo elétrico. 

Nós investigamos se uma grandeza escalar, no caso o potencial elétrico, não daria 

uma representação mais simples e menos arbitrária do fenômeno de radiação. O 

potencial elétrico criado pelo dipolo oscilante é 

- sen (wt - kr) I 
O programa potencial.lgo [ver Anexo 71 faz o gráfico do potencial y, para diferentes 

valores do tempo t e monta uma animação com eles. Um quadro dela está mostrado 

abaixo. 



6.3 Sistema Solar 

É fácil mostrar em uma figura estática os tamanhos relativos das órbitas dos planetas 

do sistema solar. Bem mais difícil é ilustrar como os períodos de rotação mudam de 

planeta para planeta - o recurso usual é uma tabela como a que está abaixo, da qual 

poucos estudantes conseguem extrair uma imagem intuitiva. 

As órbitas dos planetas são elípticas, com o Sol em um dos focos. Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm órbitas praticamente circulares. Mercúrio 

e Plutão têm órbitas mais excêntricas. As órbitas dos planetas encontram-se mais ou 

menos no mesmo plano (chamado de eclíptica e definido pelo plano da órbita da 

Terra). O programa solar.lgo [ver Anexo 81 produz uma animação com as órbitas do 

sistema solar. Como nosso interesse é apenas ilustrar os períodos relativos dos 

planetas, colocamos todos eles em trajetórias circulares e no mesmo plano. A figura 

abaixo mostra um quadro do filme com os planetas mais internos: Mercúrio, Vênus, 

Terra e Marte. 

PLANETA 

Mercúrio 

Vênus 

Terra 

Marte 

Júpiter 

Saturno 

Urano 

Netuno 

Plutão 

RAIO DA ~ R B I T A  (EM 

UNID. 

ASTRON~MICAS) 

0.3871 

0.7233 

1 .O000 

1 5237 

5.2026 

9.5547 

19.2181 

30.1096 

39.4387 

PER~ODO DE 

REVOLUÇÃO 

88 dias 

224,7 dias 

365,3 dias 

687 dias 

4332,7 dias 

10759,4 dias 

30668,9 dias 

60182,3 dias 

90467,2 dias 

DIÂMETRO DE CADA 

PLANETA EM 

RELAÇÁO A TERRA 

0.38 

0.95 

1 .O0 

0.53 

11.19 

9.41 

4,06 

3.88 

0.47 



Na figura abaixo, tem-se a visualização dos planetas mais distantes do Sol, Jupiter, 

Satumo, Urano, Netuno e Plutão. Para isso, uma pequena alteração no programa 

solar.lgo foi feita v e r  Anexo 91. 



7. Conclusão 

Neste trabalho procuramos traçar um roteiro para a produção de animações GIF via 

programação em Logo. Nosso objetivo foi mostrar como desenhos animados de 

interesse para o ensino de Física podem ser produzidas por professores e alunos com 

custo zero (se um computador estiver disponível) e sem necessidade de conhecimento 

especializado em técnicas de animação. A utilização desse recurso torna-se mais fácil 

devido a familiaridade que professores e principalmente alunos tem com o 

computador. Isso deve ser aproveitado para o ensino, pois torna as aulas mais 

dinâmicas, interativas e eleva o grau de ensinolaprendizagem. Também apontamos 

como as limitações do formato GIF - tamanho e controle, principalmente - podem ser 

parcialmente tratadas com programas de otimização e com o uso de JavaScript. 

As limitações do GIF levantam a questão de que outros formatos poderiam ser usados 

em animações didáticas. As animações FLASH5 são uma alternativa interessante 

devido a sua presente popularidade na Internet. O formato FLASH é muito mais 

compacto que o GIF, e permite um grande grau de controle sobre a exibição do filme. 

Por outro lado o programa que gera as animações FLASH é relativamente caro, 

custando da ordem de U$ 400, e as animações só podem ser exibidas via Internet 

com auxílio de um "plug-in". Outro problema com as animações FLASH é a dificuldade 

de integrar a criação dos desenhos com as ferramentas matemáticas necessárias as 

aplicações a Fisica. Mas é certo que nas situações em que pudermos usar tanto o 

formato FLASH quanto o GIF, o primeiro será quase sempre superior ao segundo. 

0 s  exemplos de animações que demos neste trabalho são uma pequena amostra do 

que é possível fazer com desenhos animados no ensino de Física. Embora, seja 

quase óbvio que muitos tópicos de Fisica são melhor ilustrados com animações do 

que com figuras estáticas, não há um hábito entre professores e alunos de tentar 

produzir desenhos animados. É claro que esta atitude vem de uma época em que a 

criação e exibição de animações eram tarefas complicadas e custosas. Esperamos ter 

demonstrado aqui que este quadro mudou muito nos Últimos anos: com computadores 

e programas apropriados é possível produzir e exibir facilmente animações didáticas. 

Além do mais, a divulgação dessas animações através da Internet, permite que 

professores e alunos tem um novo canal de comunicação, que pode ser utilizado de 

inúmeras formas, dependendo apenas da criatividade dos professores e alunos. 



8. Páginas Internet com Animações para Ensino de Física 

V' Computer Animations of Physical Processes; 

http:/lirvww.infoline.ni/g23/5495/Physics/English/waves. htm 

4 Acoustics and Vibration Animations; http:llwww.gmi.edu/-drusselvDemos.html 

4 Apparent Motion of the Planets; http:/hrvww.montgomerybell.wml-ciarkb/retro.htm 

./ Physics Animations; http:/hivww.montgomerybell.wm/-clarkb/anim.htm 

./ Animation Projects; http~hrvww.ac.wwu.edu/-stephan/Animation/animation.html 

4 Multimidia Physics Studio; 

http:lfwww.glenbrook.ki 2.il.uslgbsscilphyslmmedialindex.html 

4 On-line Animations of Time-Evolving Physical Systems; 

http://physics.uwstout.edu/staff/swtVanimate.html 

-' http:/lwww.aacc.cc.md.uslcaltlflash~movies.htm; 

http:/hivww.aacc.cc.md.us/cait/flash~4~movies. htm; 

http:llwww.aacc.cc.md.us/caWlash5lfiash~5~movies. htm 

4 Physics in Action; http://www.blueneptune.com/-xmwang/physDemo.htrnl 

4 Physics Animations; 

http://www.csupomona.edu/-ajm/myweb/index.animations.html 

4 Simple Animations for Physics; http://phys23p.sl.psu.edul-mrg31agifl 

I 



9. Anexos 

Anexo 1 : Programa "0ndas.lgo" 

aprenda ondal :t 

tat 

repita 3 [(ativetartaruga cv-1) usenada mudexy -200 O uselápis] 

;Desenha o Gráfico 

para [x -100 100 11- 

ativetartaruga O dt 

atribua "y l  :A*cosrad(:k*:x-:w*:t) 

mudexy :x :y1+75 

ativetartaruga 1 dt 

atribua "y2 :A*cosrad(: k*: x+:w*: t) 

mudexy :x :y2+25 

ativetartaruga 2 dt 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
usenada 

mudexy -90 60 (rotule "+) 

mudexy -90 O (rotule "=) 

uselápis 

(salvegif "ondaestac.gif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

fim 

aprenda ondas 

tat 

atribua "A 15 ;amplitude 

atribua "v 2 ;velocidade de propagação 

atribua "lambda 20 ;comprimento de onda 

atribua "k 2*PII:lambda ;número de onda 

atribua "w :v*:k ;frequência angular 

atribua "per :lambdal:v ;período 

atribua "adic "falso 

selecioneáreaativa [-I 00 -1 00 100 1001 

para [t O :per :perl40] [ondal :t] 

fim 



Anexo 2: Programa "0ndas.lgo" (Grupo) 

aprenda onda1 :t 

tat 

repita 3 [(ativetartaruga cv-1) usenada mudexy -200 O uselápis] 

para [x -100 100 11- ;Desenha o Gráfico 

t 
ativetartaruga O 

atribua "y l  :A*cosrad(: kl*:x-:wl*: t) 

mudexy :x :yl+75 

ativetartaruga 1 

atribua "y2 :A*cosrad(: k2*:x-:w2*: t) 

mudexy :x :y2+25 

ativetartaruga 2 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
usenada 

mudexy -99 62 rotule "+ 

mudexy -99 6 rotule "= 
uselápis 

(salvegif "grupagif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

fim 

aprenda ondas 

tat 

atribua "A 15 

atribua "lambdal 11 

atribua "lambda2 10 

atribua "perl 21 

atribua "per2 20 

atribua "tmax :perl*:per2 

atribua "quadros :tmaxl2 

atribua "k l  2*PII:lambdal 

atribua "k2 2*PI/:lambda2 

atribua "w1 2*PII:perl 

atribua "w2 2*Pll:per2 

atribua "adic "falso 

selecioneáreaativa 1-1 00 -1 00 100 1001 

para [t O :tmax :tmaxl:quadros] [onda1 :t] 

fim 

;amplitude 

;comprimento de onda 

;numero de onda 

;frequência angular 



A 

/7 

,- 
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Anexo 3: Programa "0ndas.lgo" (GrupoNegl) 

aprenda onda1 :t 

tat 

usenada 

mudexy O -100 

blocobmp 200 200 

repita 3 [(ativetartaruga cv-1) usenada mudexy -250 -100 uselápis] 

;Desenha o Gráfico 

para [x -200 O 11- 

ativetartaruga O 

atribua "y l  :A*(cosrad :kl-O*:x-:wl*:t)+:Bl*(cosrad :kl-O*:x+:wl*:t) 

mudexy :x :y1+75 

ativetartaruga 1 

atribua "y2 :A*(cosrad : kZ_O*:x-:w2*: t)+:BZ*(cosrad : k2_0*:x+:w2*: t) 

mudexy :x :y2+25 

ativetartaruga 2 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
para [x O 200 11- 

ativetartaruga O 

atribua "y l  :Cl*(cosrad : kí*:x-:wl*:t) 

mudexy :x :y1+75 

ativetartaruga 1 

atribua "$2 :C2*cosrad(:k2*:x-:w2*:t) 

mudexy :x :y2+25 

ativetartaruga 2 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
usenada 

mudexy -199 62 rotule "+ 
mudexy -199 6 rotule "= 
uselápis 

(salvegif "gruponeg.gif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

fim 



;amplitude 

;velocidade no vácuo (xeO) 

;velocidade no meio (x>O) 

;comprimento de onda 

aprenda ondas 

tat 

atribua "A 15 

atribua "v0 2.6 

atribua "v1 2.2 

atribua "v2 3 

atribua "perl 5 

atribua "per2 4 

atribua "tmax 20 

atribua "lambdal-O :perl*:vO 

atribua "lambda2-O :per2*:vO 

atribua "lambdal :perlf:vl 

atribua "lambda2 :per2*:v2 

atribua "k1-0 2*PII:lambdal-O ;numero de onda 

atribua "k2-0 2*PII:lambda2-O 

atribua "kl  2*PII:lambdal 

atribua "k2 2*PII:lambda2 

atribua "w1 2*PII:perl ;frequência angular 

atribua "w2 2*Pil:per2 

atribua "B1 :A*(:kl-0-:kl)l(:klO+:kl) ;coef. de reflexão 

atribua "82 :A*(:k2-O-:k2)I(: H-O+:W) 

atribua "Cl :A*2*: k1-O/(: klO+: k1) ;coef. de transmissão 

atribua "C2 :A*2*: k2-01(:k2-O+: k1) 

atribua "adic "falso 

selecioneáreaativa 1-200 -1 00 200 1001 

para [t O :tmax :tmax/60] [ondal :t] 

fim 

Anexo 4: Programa "Ondas.igo" (GrupoNeg21 

aprenda onda1 :t 

tat 

usenada 

mudexy -:L -95 blocobmp 2*:L 90 

;Desenha o Gráfico 

mudexy -250 -100 uselápis 

para [x -200 200 11- 

E 
atribua "y1 :A1 c*(cosrad : klO*(:x+:L)-:wl*:t-2*: kl*:L)+ - 

:Ald*(cosrad : k1-Oe(:x+:L)-:wl*:t+2*: kl*:L) 



atribua "y2 :Mc*(cosrad :~~-O*(:X+:L)-:W~*:~-~*:M*:L)+ - 
:AZd*(cosrad :k2_0*(:x+:L)-:wZ*:t+2*:M*:L) 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y+50 

I 
usenada 

mudexy -250 -1 00 uselápis 

para [x -200 -:L 11- 
t 
atribua "y l  :Alc*(cosrad :k1-O*(:x+:L)-:wlA:tf.2*:kl*:L)+ - 

:A1 d*(cosrad : kl-O*(:x+:L)-:wl*:t+2*:kl*:L)+ - 
: B l  c*(cosrad : kl_O*(:x+:L)+:wl*:t+2*: k l  *:L)+ - 
:Bl d*(cosrad : kl-O*(:x+:L)+:wl*:t-2*: kl*:L) 

atribua "y2 :AZc*(cosrad :kZO*(:x+:L)-:wZ*:t-2*:k2*:L)+ - 
: AZd*(cosrad : k2_0*(:x+: L)-:w2*:t+2*: k2*:L)+ - 
: BZc*(cosrad : k2-O*(:x+: L)+:w2*:t+2*: k2*: L)+ - 
:B2d*(cosrad :D-O*(:X+:L)+:W~*:~-~*:~~*:L) 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
para [x -:L :L 11- 

atribua "y l  :Cl*(cosrad : kl*(:x-:L)-:wl*:t)+:Dl*(cosrad : kl*(:x-:L)+:wl*:t) 

atribua "y2 :CZ*(cosrad :k2*(:x-:L)-:w2*:t)+:D2*(cosrad : k2*(:x-:L)+:w2*:t) 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x :y-50 

I 
para [x :L 200 I]- 

[ 
atribua "y1 :E*(cosrad :kl-O*(:x-:L)-:wl*:t) 

atribua "y2 :E*(cosrad :k2O*(:x-:L)-:w2*:t) 

atribua "y :yl+:y2 

mudexy :x : y-50 

1 
(salvegif "gruponeg.gif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

fim 



;amplitude final 

;velocidade no vácuo (xcO) 

;velocidade no meio (x*O) 

aprenda ondas 

tat 

atribua "L 10 

atribua "E 10 

atribua "v0 2.6 

atribua "v1 2.2 

atribua "v2 3 

atribua "perl 5 

atribua "per2 4 

atribua "tmax 20 

atribua "lambdal-O :perl*:vO 

atribua "lambda2-0 :per2*:v0 

atribua "lambdal :perl*:vl 

atribua "lambda2 :per2*:v2 

atribua "k1-O 2*PIl:lambdalO ;número de onda 

atribua "k2O 2*PILlambda2-O 

atribua "k l  2*PI/:lambdal 

atribua "k2 2*PI/:lambda2 

at-ibua "wl 2*PI/:perl 

atribua "w2 2*Pi/:per2 

atribua "C1 :E*0.5*(1 +:kl-0l:kl) 

atribua "C2 :E*0.5*(1 +:k2-O/: k2) 

atribua "D1 :E*0.5*(1-:kl-0l:kl) 

atribua "D2 :E*0.5*(1 -:k2_01:k2) 

atribua "Alc :C1*0.5*(1+:kl/:kl-O) 

atribua "A2c :C2*0.5*(1+:k2/:k2-0) 

atribua "Ald :D1*0.5*(1-:kl/:kl-O) 

atribua "A2d :D2*0.5*(1-:W:k2-O) 

atribua "B1 c :C1*0.5*(1-:kll:klO) 

atribua "B2c :C2*0.5*(1 -:W:k2-O) 

atribua "Bl d :Dl*O.S*(í+:kl/:kl-O) 

atribua "B2d :D2*0.5*(1 +:k2/:k2-O) 

atribua "adic "falso 

selecioneáreaativa [-200 -1 00 200 1001 

para [t O :tmax :tmaxl60] [ondal :t] 

fim 

;comprimento de onda 

;frequência angular 



Anexo 5: Programa "LinhadeCampo.lgo" 

aprenda calculo 

;transformar x y -> r teta 

atribua "r raizq(:x*:x+:y*:y) 

atribua "teta (arctanrad :y :x) 

atribua "kr :k*:r 

atribua "kr2 : kr*: kr 

atribua "kr3 : kr2*: kr 

atribua "steta (senrad :teta) 

atribua "cteta (cosrad :teta) 

atribua "sf (senrad :w*:t-:kr) 

atribua "cf (cosrad :w*:t-:kr) 

atribua "Eteta :pk3*:steta*(:cft(-l1:kr + lI:kr3) - :sfl:kr2) 

atribua "Er 2*:pk3*:cteta*(:cfl: kr3 - :sfl: kr2) 

;transformar Er Eteta -> Ex Ey 

atribua "Ex :Er*:steta + :Eteta*:cteta 

atribua "Ey :Er*:cteta - :Eteta*:steta 

atribua "E raizq(: Ex*:Ex+:Ey*:Ey) 

fim 

aprenda dipolo 

atribua "c 1 

atribua "lambda 50 

atribua "per :lambdal:c 

atribua "quadros 25 

atribua "k 2*pil:lambda 

atribua "w :k*:c 

atribua "pk3 1 

atribua "L 122 

selecioneáreaativa (lista -:L -:L :L :L) 

atribua "adic "falso 

para [t O :per :perl:quadros]- 

linhas 

(salvegif "dipolo.gif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

I 
fim 



aprenda linhas 

tat 

; zeros de Eteta(x,y=O,t) aproximadamente em 

; (x-ct)/lambda = 0.5*n + 0.25, n=1,2 ... 
para [s 0.25 :U:lambda 0.51- 

atribua "x (:s+O.l25)*:lambda + :c*:t 

atribua "y O 

ativetartaruga O 

usenada 

mudexy :x :y 

uselápis 

ativetartaruga 1 

usenada 

mudexy :x -:y 

uselápis 

ativetartaruga 2 

usenada 

mudexy -:x :y 

uselápis 

ativetartaruga 3 

usenada 

mudexy -:x -:y 

uselápis 

façaenquanto - 
[ 
calculo 

atribua "dx :Ex/:E*O.l 

atribua "dy :Eyl:E*O.l 

atribua "x :x+:dx 

atribua "y :y+:dy 

ativetartaruga O 

mudexy :x :y 

ativetartaruga 1 

mudexy :x -:y 

ativetartaruga 2 

mudexy -:x :y 



.- 

r-. 

ativetartaruga 3 

mudexy -:x -:y 

1- 
[e (pixel=[255 255 2551) (:r>l)] 

I 
fim 

Anexo 6: Programa "Campo.lgo" 

aprenda calculo 

;transformar x y -> r teta 

atribua "r raizq(:x*:x+:y*:y) 

atribua "teta (arctanrad :y :x) 

atribua "kr :k*:r 

atribua "kr2 :kr*:kr 

atribua "kr3 : kr2*: kr  

atribua "steta (senrad :teta) 

atribua "cteta (cosrad :teta) 

atribua "sf (senrad :w*:t-:kr) 

atribua "cf (cosrad :w*:t-:kr) 

atribua "Eteta :pk3*:steta*(:cf*(-1I:kr + 1/:kr3) - :sfl:kr2) 

atribua "Er 2*:pk3*:cteta*(:cf/: kr3 - :sf/: kr2) 

;transformar Er Eteta -> Ex Ey 

atribua "Ex :ET":steta + :Eteta*:cteta 

atribua "Ey :Er*:cteta - :Eteta*:steta 

atribua "E raizq(: Ex*:Ex+:Ey*:Ey) 

fim 

aprenda campo 

tat 

para [x -:L :L :ds]- 

para [y -:L :L :ds]- 

usenada 

mudexy :x :y 

uselápis 

calculo 



se (:E>0.2*:pk3/:kr) [ 

atribua "dx :Exl:E*:ds2 

atribua "dy :Ey/:E*:ds2 

mudexy (:x+:dx) (: y+:dy) 

mudexy (:x-:dx) (: y-:dy)] 

I 
I 
fim 

aprenda dipolo 

atribua "c 1 

atribua "lambda 50 

atribua "per :lambdakc 

atribua "quadros 25 

atribua "k 2*pi/:lambda 

atribua "w :k*:c 

atribua "pk3 1 

atribua "L 122 

atribua "ds 4 

atribua "ds2 :dsl2 

selecioneáreaativa (lista -:L -:L :L :L) 

atribua "adic "falso 

para [t O :per :perl:quadros]- 

campo 

(salvegif "dipolo.gif O :adic O 8) 

atribua "adic "verd 

I 
fim 

Anexo 7: Programa "Potencial.lgoW 

aprenda potencial 

atribua "dx 11 

atribua "dy 11 

atribua "lambda 50 

atribua "periodo 50 



atribua "quadros 10 

atribua "L 100 

atribua "k 2*pi/:lambda 

atribua "w 2*pi/:periodo 

dt 

logo3d 

mudecf [O O O] 

mudeiluminação [.2.3] 

selecioneáreaativa (lista -1.6*:L -1.2*:L I .6*:L :L) 

atribua "adic "falso 

para [t O :periodo*0.9999 :periodo/:quadros]- 

plotfxy :t 

(salvegif "potencial.gif O :adic O) 

atribua "adic "verd 

I 
fim 

aprenda f :x :y 

atribua "r raizq (:x*:x+:y*:y) 

atribua "a cosrad(:w*:t-:k*:r) 

atribua "b senrad(:w*:t-:k*:r) 

atribua "ro :y*((:a/:r) - (:b*:k)) 

envie :ro 

fim 

aprenda cor :r 
envie (lista O O 80) 

fim 

aprenda plotfxy :t 

tat 

limpepaleta 

para [x -:L :L :dx] - 
para [y -:L :L :dy] 



[ 
atribua "x l  :x 

atribua "y l  :y 

atribua "x2 :x+:dx 

atribua "y2 :y+:dy 

atribua "zl  f :x l  :yl 

atribua "22 f :x2 :yl  

atribua "23 f :x2 :y2 

atribua "24 f :xl  :y2 

usenada 

mudexyz :yl  :z1 :x1 

uselápis 

iniciopoligono 

mudecl cor :r2 

mudexyz :yl  :z2 :x2 

mudecl cor :r3 

mudexyz :y2 :z3 :x2 

mudecl cor :r4 

mudexyz :y2 :r4 :xl  

mudecl cor :zl 

mudexyz :yl :zl :xl 

fimpoligono 

I 
I 

desenhepoligono 

fim 

aprenda desenhe 

tat 

mudecl14 

uselápis 

esfera 1 00 10 

usenada 

para [i 1 :numorb]- 

Anexo 8: Programa "Solar.lgoW 



atribua "astro-i (elemento :i :astros) 

atribua "raio 1 OO*(elemento 2 :astro-i) 

atribua "periodo (elemento 3 :astro-i) 

atribua "tamanho 50;10*(elemento 4 :astro-i) 

atribua "teta (elemento :i :angulo)+360*:tl:periodo 

mudecl (elemento 5 :astro-i) 

usenada 

mudexyz O O O 

uselápis 

circunferência :raio 

usenada 

mudexyz :raio*(cos :teta) :raio*(sen :teta) O 

uselápis 

esfera :tamanho 20 

usenada 

I 
fim 

aprenda esfera :rad :step 

repita 180l:step [circunferência :rad roleparadireita :step] 

roleparadireita 180 

repita 180l:step - 
[ 
atribua "q (cv*:step-90) 

pf :rad*sen :q 

cabeceieparatrás 90 

circunferência :rad*cos :q 

cabeceieparafrente 90 

pt :rad*sen :q 

I 
fim 

aprenda orbitas 

; astros -> [nome, semieixomaior/ua, períodoldia, diametromema, cor] 

atribua "astros- 

[ 
[Mercúrio 0.3871 88.0 0.38 31 



[ Vênus 0.7233 224.7 0.95 51 

[ Terra 1.0000 365.3 1.00 11 
[ Marte 1.5237 687.0 0.53 41 

;[ Júpiter 5.2026 4332.7 11.19 71 

;[ Saturno 9.5547 10759.4 9.41 101 

;[ Urano 19.2181 30688.9 4.06 111 

;[ Netuno 30.1096 60182.3 3.88 [I28 197 16711 

;[ Plutão 39.4387 90467.2 0.47 131 

I 
atribua "numorb (numelem :astros) 

atribua "angulo (vetor :numorb) 

para [i 1 :numorb] [atribuaelemvetor :i :angulo (sorteienúmero 359)] 

fim 

aprenda Sistemasolar 

limpepaleta 

atribua "tmax 181 000 

atribua "dt 4000 

orbitas 

mudecf [O O O] 

logo3d 

tat 

desapareçatat 

ativetartaruga -1 

mudexyz 10000 10000 8000 ;posicao do observador 

ativetartaruga -2 

cabeceieparatrás 90 ;z para cima 

ativetartaruga O 

selecioneáreaativa [-230 -140 230 901 

atribua "adic "Falso 

para [t O :tmax :dt]- 

desenhe 

(salvegif "sistemasolarl .gif O :adic O) 

atribua "adic "Verd 

I 
fim 



Anexo 9: Programa "Solar2.lgo" 

aprenda desenhe 

tat 

mudecl 14 uselápis 

esfera 60 1 O 

usenada 

para [i I :numorb]- 

atribua "astro-i (elemento :i :astros) 

atribua "raio 350*(elemento 2 :astro-i) 

atribua "periodo (elemento 3 :astro-i) 

atribua "tamanho 8;5*(elemento 4 :astro-i) 

atribua "teta (elemento :i :angulo)+360*:tl:periodo 

mudecl (elemento 5 :astro-i) 

usenada 

mudexyz O O O 

uselápis 

circunferência :raio 

usenada 

mudexyz :raio*(cos :teta) :raio*(sen :teta) O 

uselápis 

esfera :tamanho 20 

usenada 

I 
fim 

aprenda esfera :rad :step 

repita 1801:step [circunferência :rad roleparadireita :step] 

roleparadireita 180 

repita 180l:step - 
atribua "q (cv*:step-90) 

pf : rad*sen :q 

cabeceieparatrás 90 

circunferência :rad*cos :q 

cabeceieparafrente 90 

pt :rad*sen :q 

I 



fim 

aprenda orbitas 

atribua "astros- 

[ 

[Mercúrio 0.3871 88.0 0.38 91 

[ Vênus 0.7233 224.7 0.95 151 

[ Terra 1.0000 365.3 1.00 [O 170 25511 

[ Marte 1.5237 687.0 0.53 41 

I 
atribua "numorb (numelem :astros) 

atribua "angulo (vetor :numorb) 

para [i 1 :numorb] [atribuaelemvetor :i :angulo (sorteienúmero 359)] 

fim 

aprenda SSolar 

limpepaleta 

atribua "tmax 687 

atribua "dt 15 

orbitas 

mudecf [O O O] 

logo3d 

tat 

desa pareçatat 

ativetartaruga -1 

mudexyz 1500 1500 1000 ;posicao do observador 

ativetartaruga -2 

cabeceieparatrás 90 ;z para cima 

ativetartaruga O 

selecioneareaativa [-210 -120 21 0 801 

atribua "adic "Falso 

para [t O :tmax :dt]- 

desenhe 

(salvegif "sistemasolar2.gif O :adic O) 

atribua "adic "Verd 

I 
fim 


