
Tratamento Estatístico de Dados em Física Experimental 2019 
Atividade 4 – Simulação Monte Carlo (experimentos e análise) 

 

Nota Geral: Transcreva os resultados pedidos para a planilha compartilhada do Google 
Drive com o número adequado de casas decimais (lembre-se que a incerteza do desvio-

padrão amostral é da mesma ordem de grandeza do desvio-padrão da média). 

 

1) Considere um experimento em que são medidos 𝑛 = 50 dados sujeitos à erros aleatórios 
de desvio-padrão 28 e a um erro sistemático de desvio-padrão 3. Considere que o valor 
verdadeiro da grandeza seja 𝑥0 = 100 e que os erros sejam gaussianos. 

Simule 𝑴 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 repetições do experimento e registre os resultados finais, 𝒙𝒇, de cada 

experimento (𝒙𝒇 é a média dos 𝒏 valores de 𝒙 obtidos em cada repetição do experimento). 

a) Estime a incerteza de cada resultado final, 𝜎𝑓 (𝜎𝑓 é o desvio-padrão dos valores de 𝑥𝑓). 

b) Em quantas das 𝑀 repetições o 𝑥𝑓 obtido foi maior que o valor verdadeiro da grandeza? 

Nota: no Octave, isso pode ser calculado por    𝒔𝒖𝒎( 𝒙𝒇 > 𝒙𝟎) 

c) Em quantas das 𝑀 repetições a distância entre o valor de 𝑥𝑓 obtido e o valor verdadeiro 

da grandeza foi menor que a incerteza do resultado final, 𝜎𝑓?  

Nota: no Octave, isso pode ser calculado por    𝒔𝒖𝒎( 𝒂𝒃𝒔(𝒙𝒇 − 𝒙𝟎) < 𝒔𝒇 ) 

 

2) Considere o experimento de queda das bolinhas do alto do edifício Oscar Sala (Pelletron) 
mostrado na 1ª aula (slides na página da disciplina no Moodle). Supondo que o valor 
verdadeiro do tempo de queda seja 𝑡0 = 2,525 𝑠, simule experimentos onde são medidos 
𝑛 = 287 tempos sujeitos apenas a erros aleatórios gaussianos de desvio-padrão 𝜎𝑡 = 0,15 𝑠. 

Simule 𝑴 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 repetições do experimento e registre os resultados finais, 𝒕𝒇, de cada 

experimento (𝒕𝒇 é a média dos 𝒏 valores de 𝒕 obtidos em cada repetição do experimento). 

a) Usando o resultado de cada simulação, 𝑡𝑓, calcule a aceleração de queda considerando 

que a altura seja Δ𝐻 = 34,0 𝑚 e que a velocidade vertical inicial seja nula, 𝑎 =
2Δ𝐻

(𝑡𝑓)
2. 

Estime a incerteza dessas acelerações, 𝜎𝑎 (𝜎𝑎 é o desvio-padrão dos valores de 𝑎). 

b) Calcule o valor verdadeiro da aceleração de queda, 𝑎0, usando o valor verdadeiro do 
tempo de queda. Em quantas das 𝑀 repetições, o valor calculado de 𝑎 é maior que 𝑎0? 
Em quantas a distância entre 𝑎 e 𝑎0 é menor que a incerteza de 𝑎?  

 

3) Refaça o exercício anterior calculando a aceleração para cada um dos 𝑛 = 287 valores de 
tempo simulados e considerando a média desses 𝑛 = 287 valores de aceleração como sendo 
a aceleração final, 𝑎𝑓, obtido em cada experimento. Simule 𝑴 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 repetições do 

experimento e calcule a incerteza dos valores de 𝑎𝑓 obtidos. Em quantos casos 𝑎𝑓 é maior 

que 𝑎0? Em quantos casos a diferença entre 𝑎𝑓 e 𝑎0 é menor que a incerteza de 𝑎𝑓? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjRFgt5jYLnA3mWZOjBKQqiB8PgCvmDhytzEtBUmJAg/edit#gid=989170665
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjRFgt5jYLnA3mWZOjBKQqiB8PgCvmDhytzEtBUmJAg/edit#gid=989170665
https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=69646

