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Prática 1 : Confecção de gráficos

Introdução

Existem diversos softwares para construção de gráficos. O Origin é um dos mais famosos, sendo
largamente utilizado do mundo cient́ıfico. Usaremos, entretanto, o SciDavis, que é um sofwtare
livre.

Regras básicas

1 - Os t́ıtulos dos eixos devem estar centralizados. As grandezas devem estar com suas unidades,
se for o caso.
2 - Gráficos de dados experimentais devem conter apenas os śımbolos (quadrado, ćırculo, etc),
exceto no caso em que houver uma grande quantidade de pontos (por exemplo, 500 pontos).
Neste caso, deve-se usar linha. Gráficos obtidos de uma equação devem sempre ser feitos com
uma linha.
3 - Atenção especial deve ser dado ao tamanho dos números e letras do gráfico.
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Funções básicas do SciDavis

Os principais menus são:

Menu plot: pode-se fazer gráficos com linha (line), pontos (scatter), linha com pontos
(line + symbol) e outros tipos de gráficos em duas e em três dimensões.

Menu analysis: pode-se tirar a FFT (transformada de Fourier rápida) de uma curva, in-
tegração (Integrate), diferenciação (Differentite) e ajustes lineares e não-lineares de uma
curva (QuickFit), além de dados estat́ısticos de colunas (Statistics on Columns) e linhas
(Statistics on Rows).
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Prática 1.1: Gráfico de uma função e ajuste linear

Faça o gráfico da função y = 2x− 3 + cos (2x2) no SciDavis.

(a) Para a coluna x, forneça valores de 1 a 30, usando a aba Fórmula. Com base nos valores
da coluna x, crie a coluna y.

(b) Faça o gráfico com a tabela obtida, usando pontos (Scatter). Troque os ćırculos por
triângulos, e aumente o tamanho deles para 5. Edite os t́ıtulos dos eixos, colocando
eixo x no eixo horizontal e eixo y no eixo vertical. Edite também o t́ıtulo do gráfico,
colocando gráfico de uma funç~ao.

(c) Faça o ajuste linear dos pontos do gráfico anterior. Aumente a espessura da reta obtida
para 3, e escreva a equação dessa reta.

Prática 1.2: Gráfico em Histograma

Lance dois dados de seis faces 30 vezes, anotando o resultado da soma das faces.

(a) Anote a frequência com que cada resultado aparece. Crie uma tabela com esses dados,
onde o eixo x deve ser a soma dos dois dados e o eixo y deve ser a frequência (ou seja, a
quantidade de vezes) em que aparece essa soma.

(b) Faça o histograma dos resultados, com base na tabela anterior. Para isso, use a opção
Vertical Bars, no menu plot. Não esqueça de editar o t́ıtulo do gráfico e dos eixos.

(c) Faça o ajuste gaussinano do histograma anterior, com a opção QuickFit do menu Plot.
Obtenha a média dos resultados a partir do ajuste gaussiano.
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