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Atividade 2 – Erros e Incertezas 

Ex.1) A fim de salientar a diferença entre incerteza e erro, simule resultados que poderiam ser 

obtidos de medições de uma grandeza de valor verdadeiro 𝑥0 = 100 em experimentos com desvios 

padrões diferentes (considere dados gaussianos). A Tabela 1 fornece os valores dos desvios-padrões 

a serem utilizados em cada simulação. Preencha a Tabela 1 com um único valor por célula.  

Observação: no Octave, para gerar um dado gaussiano com valor verdadeiro x0 e desvio-
padrão (verdadeiro) s basta escrever  x0 + s*randn 

Tabela 1 – Valores simulados de medições de uma grandeza com desvios-padrões diferentes. 

Desvio-padrão 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Dado simulado          

Escreva um pequeno texto sobre a diferença entre erro e incerteza e use dados da Tabela 1 

para mostrar que uma incerteza maior nem sempre implica em um erro maior (em módulo). 

 

Ex.2) O objetivo deste exercício é discutir (e corrigir) a seguinte afirmação: 

“Em um experimento sujeito apenas a erros aleatórios, realizar uma medida diversas faz com que 

a média dos valores medidos se aproxime cada vez mais do valor verdadeiro da grandeza” 

Faça uma simulação para gerar um conjunto de 100 dados 𝑥𝑖, 𝑖 ∈ [1,100], correspondentes à 

medições de uma grandeza com valor verdadeiro 𝑥0 = 500 e desvio padrão 𝜎 = 50 (ambos em 

unidades arbitrárias). A partir destes valores, faça um gráfico de 𝑦(𝑛) =
1

𝑛
∑ xi
𝑛
𝑖=1 , 𝑛 ∈ [1,100], que 

corresponde à média dos 𝑛 primeiros dados simulados. 

Obs 1: no Octave, para guardar o valor gerado em uma simulação com média x0 e desvio-padrão 
s como sendo o i-ézimo dado de um vetor x basta escrever:   x(i) = x0 + s*randn  , caso em que 
será necessário colocar este comando dentro de um loop com i indo de 1 até 100, o que pode ser 
feito com os comandos for i = 1 : 100  para indicar o início do loop e depois end no final do loop. 

Obs 2: no Octave, a média dos n valores iniciais do vetor x pode ser calculada por: mean( x(1:n) )  

Obs 3: no Octave, o gráfico dos valores do vetor y pode ser feito com o comando plot( y, ‘*-r‘) 
onde ‘*-r‘ indica que é para fazer com que cada ponto seja representado por uma pequena estrela 
(‘*’) com os pontos ligados (‘-‘) na cor vermelha (‘r’). Outras opções de cor são ‘b’-azul,  ‘m’-roxo 
(magenta),  ‘k’-preto,  ‘g’-verde,  ‘y’-amarelo e  ‘c’-azul claro (ciano).  

Repita este processo algumas vezes e, a partir dos gráficos obtidos, faça um esboço (a mão) 

do comportamento típico de 𝑦(𝑛) e discuta a frase em destaque no início do enunciado, 

indicado que mudanças precisariam ser feitas para torná-la correta. 

Obs 4: O comando hold on permite que os próximos comandos plot adicionem curvas na figura 
atual sem apagar as curvas anteriores. 


