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1 Informes iniciais
1. A interface do VPython, juntamente com as suas figuras, aparece na mesma célula de im-

portação do vpython pela primeira vez após o kernel ser reiniciado. Então, após executar a
célula para se gerar as figuras, o usuário irá vizualizá-las na célula de importação da
biblioteca;

2. Caso o usuário queira “limpar” as figuras na interface, é preciso reiniciar o kernel e as saídas,
indo no menu em Kernel -> Restart & Clear Output, se estiver no Jupyter Notebook;

3. É preciso lembrar de sempre executar a célula para importar a biblioteca VPython após
reiniciar o kernel, uma vez que ela é a responsável por proporcionar a criação das figuras e
afins.

2 Representação do Movimentos
2.1 Mudança de Posição
Para mover os objetos na interface, basta “evocar” a variável associada a cada um deles, junta-
mente com o parâmetro da posição (variavel.pos = vec(x, y, x))), modificando-o com base na
equação responsável por caracterizar o movimento. No entanto, para permitir que esse movimento
ocorra de forma contínua, é preciso que esse código esteja dentro de uma estrutura de repetição
(while(condição)), com o tempo servindo como contador (t). Além disso, para que a passagem
do tempo no computador ocorra de forma similar à esperada em nossa realidade, deve-se utilizar
o comando rate, responsável por controlar o número de execuções de uma estrutura de repetição
por segundo.

(Ver tutorial 3 - Noções Básicas de Python)

Nesse caso, iremos ilustrar o Movimento Retilíneo Uniforme (eq. 1) em uma esfera (dimensões
despresíveis) a partir dos dados de posição inicial, velocidade e variação de tempo inseridos pelo
usuário.

x = x0 + v∆t (1)

[ ]: from vpython import * #sempre importar as bibliotecas ao início

x_inicial = float(input('Insira a Posição Inicial(m): '))
v = float(input('Insira a Velocidade da Partícula(m/s): '))
t_inicial = float(input('Insira o Tempo Inicial(s): '))
t_final = float(input('Insira o Tempo Final(s): '))
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Além disso, é preciso nos atentarmos à característica do movimento: se progressivo (v > 0), a esfera
deve ter uma posição inicial(p) à esquerda da interface; se retrógrado (v < 0) a esfera deve ter uma
posição inicial (p) à direita da interface. Para tanto, aplicamos uma estrutura condicional:

[ ]: if (v<0):
p = 10

else:
p=-10

Escolhemos como parâmetros de posição inicial da esfera na tela os valores 10 (retrógrado) e -10
(progressivo).

(Nã confundir a posição inicial inserida pelo usuário (x_inicial) com a posição inicial da esfera
na tela (p), é preciso lembrar que o sistema de coordenadas do VPython é um sistema cartesiano
tridimensional com origem em seu centro, ou seja, a esfera terá um aspecto de distância cada vez
maior à medida em que a sua posição inicial na tela for muito distante da origem)

Por fim, marcamos com um label a posição inicial, criamos a esfera e damos início ao movimento
a partir da mudança de posição com base na eq. (1). Como a label apenas recebe valores do tipo
caractér, é preciso converter o valor da posição inicial em caractér por meio da função str().

Lembre-se que a interface do VPython aparece na célula em que a biblioteca foi importada - ver
Informes Iniciais.

[ ]: esfera = sphere(pos = vec(p, 0, 0), radius = 0.2, color = color.red, opacity=1)
texto_x_inicial = label(pos=vec(p, 0, 0), text= str(x_inicial) + " m",␣
↪→xoffset=0, yoffset=-100, space=30, height=16, border=4)

delt_t = t_final - t_inicial #tempo de execução da simulação(variação do tempo)
t = 0 #passagem do tempo

while (t < delt_t):
rate (100)
t+=0.01
esfera.pos = vec(p + v*t, 0, 0)#variação da posição

Reinicie o kernel e limpe as saídas (ver Informes Iniciais) e comece a execução dos códigos a partir
da célula abaixo para uma melhor facilidade na vizualização

2.2 Trajetória
As trajetórias são de extrema importância na caracterização dos movimentos, visto que, por meio
delas, conseguimos identificar especificades de cada movimento. O VPython permite a criação
de trajetórias por meio da inserção de parâmetroscapazes de traçar, em intervalor de tempos
iguais, a mudança de posição nas figuras. Dentre eles, destacam-se a visibilidade da trajetória
(make_trail=True- True visível e False invisível), o intervalo entre as marcações(interval), o
tipo de marcação (trail_type='points' - Convencionalmente, usa-se pontos) e cor da trajetória
(trail_color =color.yellow), sendo todos associados à figura desejada.

Vejamos o simulador anterior com a trejetória:
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[ ]: from vpython import * #sempre importar as bibliotecas ao início

x_inicial = float(input('Insira a Posição Inicial(m): '))
v = float(input('Insira a Velocidade da Partícula(m/s): '))
t_inicial = float(input('Insira o Tempo Inicial(s): '))
t_final = float(input('Insira o Tempo Final(s): '))

if (v<0):
p = 10

else:
p=-10

#Perceba que vamos inserir os parâmetros da trajetória prórpia esfera
esfera = sphere(pos = vec(p, 0, 0), radius = 0.2, color = color.red, opacity=1,␣
↪→make_trail=True, interval=10, trail_type="points", trail_color =color.yellow)

texto_x_inicial = label(pos=vec(p, 0, 0), text= str(x_inicial) + " m",␣
↪→xoffset=0, yoffset=-100, space=30, height=16, border=4)

delt_t = t_final - t_inicial #tempo de execução da simulação (variação do tempo)
t = 0 #passagem do tempo

while (t < delt_t):
rate (100)
t+=0.01
esfera.pos = vec(p + v*t, 0, 0)#variação da posição

Para mais informações sobre a construção de trajetórias, ver:
https://www.glowscript.org/docs/VPythonDocs/trail.html

Reinicie o kernel e limpe as saídas (ver Informes Iniciais) e comece a execução dos códigos a partir
da célula abaixo para uma melhor facilidade na vizualização

2.3 Escalas
Caso você tenha inserido valores que proporcionem uma variação de tempo maior que o intervalo
de espaço disponibilizado na tela (nesse caso, uma variação de espaço de 20, pois se inicia em -10
e termina em 10), deve ter percebido um problema: a esfera se distância da origem de forma a
impedir uma melhor vizualização do movimento por completo.

Caso o interesse do simulador seja vizualizar o movimento no espaço da tela disponibilizado, o ideal
é que se crie uma escala própria para o simulador. Assim, a tela deve estar ajustada para que o
movimento ocorra no espaço desejado da interface, necessitando de uma variável para realizar o
controle de escala, em que, independentemente da distância que a partícula percorra, o movimento
seja realizado no espaço adequado. De forma geral, essa variável vai servir como divisor na variação
da mudança de posição da partícula

Nesse caso, como a variação de espaço da tela é de 20, utilizaremos esse valor para a construção
da escala através de sua proporcionalidade: a variação total da posição (v.∆t) está para 20, assim
como a variação da posição em 1 está para e = |∆x|

20 . O valor absoluto de um número (módulo) no
python é dado pela função abs().
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Como dito anteriormente, essa variável para irá dividir a variação de posição de modo a fazer um
ajuste de escala.

Vale lembrar que essa relação foi utilizada para uma variação de espaço na tela específica (20).
Caso essa variação seja diferente, consequentemente, a relação será diferente.

[ ]: from vpython import * #sempre importar as bibliotecas ao início

x_inicial = float(input('Insira a Posição Inicial(m): '))
v = float(input('Insira a Velocidade da Partícula(m/s): '))
t_inicial = float(input('Insira o Tempo Inicial(s): '))
t_final = float(input('Insira o Tempo Final(s): '))

if (v<0):
p = 10

else:
p=-10

#Perceba que vamos inserir os parâmetros da trajetória prórpia esfera
esfera = sphere(pos = vec(p, 0, 0), radius = 0.2, color = color.red, opacity=1,␣
↪→make_trail=True, interval=10, trail_type="points", trail_color =color.yellow)

texto_x_inicial = label(pos=vec(p, 0, 0), text= str(x_inicial) + " m",␣
↪→xoffset=0, yoffset=-100, space=30, height=16, border=4)

delt_t = t_final - t_inicial #tempo de execução da simulação (variação do tempo)
t = 0

e = (abs(v*delt_t))/20 #fator de controle de escala

while (t < delt_t):
rate (100)
t+=0.01
esfera.pos = vec(p + (v*t)/e, 0, 0)#Perceba a inserção do fator de escala␣

↪→apenas na variação da posição

[ ]:
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