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1 APRESENTAÇÃO 

 

Os esforços para melhoria contínua da educação estão apoiados em 

diversas estratégias metodológicas. Enquanto isso, nos tempos atuais, a 

redução da defasagem no ensino de ciências exatas figura como uma das 

grandes preocupações dos professores tanto dos níveis médio, quanto superior. 

Nessa perspectiva, a inserção de novas metodologias pode se constituir como 

um artifício eficiente para aumentar o interesse dos discentes nos conteúdos 

ministrados e, consequentemente, facilitar o processo de ensino.  

O ensino de mecânica vibratória geralmente não é abordado no ensino 

médio de maneira satisfatória, devido, principalmente, à defasagem matemática 

supracitada e à falta de tempo hábil na carga horária. 

Sendo assim, para diminuir essa dificuldade, este produto educacional foi 

desenvolvido para o Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará – campus II de Marabá, no curso de Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física.  

O mesmo consiste em uma apostila com roteiros do gnuplot para facilitar 

o entendimento dos alunos em temas de mecânica vibratória no ensino médio. 

A seguir, são apresentados alguns procedimentos para download, instalação e 

uso em nível básico do software. Posteriormente, são apresentados, de maneira 

mais específica, os roteiros destinados à confecção de gráficos e animações 

voltados para os fenômenos de mecânica vibratória.
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2 PREPAROS INICIAIS 

 

O Gnuplot é essencialmente um programa operado através de linhas de 

comando e que permite a confecção de gráficos a partir de dados ou funções 

matemáticas em duas ou três dimensões. Sua execução é possível na maioria 

dos sistemas operacionais (Linux, Unix, Windows, MAC OS X, Android) e é 

possível gerar saídas nos mais diversos formatos comumente utilizados (jpeg, 

png, eps, ps, pdf, gif, avi, svg). 

 

2.1 Baixando e Instalando o Gnuplot 

 

Embora seja nativo em diversas versões do Linux, existem diversos sites 

a partir dos quais se pode obter o Gnuplot. Um deles é o 

<http://www.gnuplot.info/download.html>1. No link Primary download site on 

SourceForge Figura 1 o usuário será direcionado para a tela seguinte, onde 

poderá baixar a última versão do software através do link latest version 

 

Figura 1: Pagina para download do Gnuplot 

 
Fonte: Autor 

  

O processo de instalação é iniciado ao abrir o arquivo baixado. Nesse 

instante, o usuário poderá escolher o idioma da interface, ter acesso aos termos 

                                              

1 Acesso em 25 de julho de 2019. 

http://www.gnuplot.info/download.html
https://sourceforge.net/projects/gnuplot/files/gnuplot/
https://sourceforge.net/projects/gnuplot/files/gnuplot/
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de uso do programa, indicar o diretório no computador para a instalação, além 

de escolher ícones de inicialização rápida e quais componentes adicionais 

podem ser instalados junto com o Gnuplot, incluindo os ícones de inicialização. 

Todo o processo é didático e intuitivo. 

 

2.2 Principais comandos do Gnuplot  

 

Os comandos que serão executados no gnuplot são inseridos na tela 

principal, ilustrada na Figura 2, a seguir. 

 

 Figura 2: Tela inicial do Gnuplot 

 

Fonte: Autor 

 

3 COMANDOS BÁSICOS 

 

A seguir, são apresentados alguns comandos básicos usados de maneira 

recorrente nas funções que descrevem os fenômenos em Mecânica Vibratória. 

Tabela de comandos básicos 

COMANDO SIGNIFICADO SINTAXE / EXEMPLO 

plot  Criar gráfico de função 
bidimensional  

plot sin(x) 

Splot Criar gráfico de função 
tridimensional  

splot cos(x+y) 
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set xrange  
(set yrange) 

Controle dos limites 
inferior (xMin) e superior 
xMax) da escala no eixo 
x (eixo y) 

set xrange [xMin : xMax] 

set xlabel  
(set ylabel) 

Inserção de legenda no 
eixo x (eixo y) 

set xlabel “LEGENDA X” 

+ Soma  

- Subtração  

* Multiplicação  

/ Divisão  

** Potenciação x4 = x**4 

abs  Valor Absoluto abs(x) 

Sqrt Raiz Quadrada sqrt(x) 

Exp Função exponencial exp(x) 

Sin Função seno sin(x) 

Cos Função Cosseno cos(x) 

Tan Função Tangente tan(x) 

Log Logaritmo na base e log(x) 

asin  Função Arcoseno asin(x) 

Acos Função ArcoCosseno acos(x) 

Atan Função ArcoTangente atan(x) 

Algumas dessas funções são predefinidas na aba functions, como 

mostrado na Figura 3. A seguir: 

 

Figura 3: Aba de Funções predefinidas no Gnuplot 

 
Fonte: Autor 
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Para iniciar um gráfico em duas dimensões, se coloca a palavra plot 

seguida da função que se quer inserir, conforme a Figura 4 abaixo. Em seguida, 

ao pressionar a tecla Enter, o gráfico é criado em uma segunda tela conforme 

mostra a Figura 5. O mesmo raciocínio é válido para gráficos tridimensionais com 

função splot. 

 

Figura 4: Escrevendo uma função no Gnuplot 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 5: Gráfico em duas dimensões criado no Gnuplot 

 

Fonte: Autor 

 

É possível inserir mais de um gráfico na mesma janela, separando as 

funções por vírgulas, como por exemplo: plot sin(x), cos(x).
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4 MODIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS 

 

Diversas outras opções no gnuplot também permitem a modificação de 

atributos nos gráficos produzidos. A seguir, são mostrados alguns comandos que 

podem ser explorados de maneira conveniente na produção de gráficos 

científicos. Os seguintes comandos serão ativados quando inseridos antes do 

comando plot (ou replot). 

 

set grid – ativa a grade cartesiana no gráfico 

 

4.1 Cores, tipos de linhas e Pontos 

 

Para visualizar as opções de cores, pontos, linhas e suas variações nos 

gráficos, é possível digitar o comando test e o programa abrirá  em uma outra 

janela as cores disponíveis, bem como diferentes tipos de representação por 

pontos, como mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Tipos de cores e pontos disponíveis no Gnuplot 

 

Fonte: Autor 

Nas Figuras 7 a 9, a seguir, mostra-se exemplos de gráficos gerados 

com pontos, linhas e barras, respectivamente. Nesse caso, o comando with 

estabelece qual opção será utilizada na plotagem. 
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plot x*x with points 
  

 
Fonte: Autor 

 
plot x*x with lines 

                          
Figura 8: Gráfico com linhas 

 
Fonte: Autor 

 
plot x*x with impulses 

 
Figura 9: Gráfico com barras 

 
Fonte: Autor 

Figura 7: Gráfico com pontos 
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Opções de cores, espessura e tipo da linha podem ser escolhidas, 

respectivamente, com os comandos: linecolor (lc), linewidth (lw), linetype (lt), 

sucedidos da opção (número associado) conforme já mostrado na Figura 6. 
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5 ROTEIROS DE GNUPLOT PARA MECÂNICA VIBRATÓRIA  

 

O gnuplot também permite que os gráficos gerados sejam salvos em 

diversos formatos e que os comandos sejam salvos em arquivos de texto, 

comumente conhecidos como scripts (roteiros). Essa prática otimiza a edição de 

gráficos e a posterior modificação. Nesta seção, apresentamos alguns roteiros 

que podem ser usados para produção de gráficos e animações associados a 

fenômenos em Mecânica Vibratória. 

Inicialmente, sugere-se que o professor estabeleça um ambiente de 

trabalho favorável sem a abordagem matemática dos assuntos, de modo que os 

alunos lidem apenas com a manipulação dos principais parâmetros físicos 

(Amplitudes, frequências, coeficientes de rigidez e de amortecimento, etc) e 

percebam a mudança nos gráficos a cada nova execução do roteiro. Os roteiros 

apresentados aqui estão em um formato simples, permitindo ao professor 

adaptá-lo segundo a necessidade em sala e facilitando o entendimento das 

variáveis e parâmetros associados a cada fenômeno/sistema físico. 

O carregamento/execução do roteiro se dá através do comando load: 

 

load “Nome_do_Roteiro” 

 

Após essa execução, o software cria no mesmo diretório do roteiro o 

arquivo de saída (imagem, animação, vídeo,…) que foi especificado no roteiro 

por meio do comando output. Os roteiros desenvolvidos neste trabalho possuem 

comentários (precedidos do caractere #) através dos quais é possível identificar 

o parâmetro físico do sistema a ser ajustado e a correspondente unidade de 

medida. 

Nas seções a seguir são apresentados os casos de movimento harmônico 

simples, Movimento amortecido e Movimento forçado. As Figuras 10, 11 e 12 

mostram, respectivamente, cada um dos gráficos que podem ser gerados após 

as execuções. 

5.1 Exemplos de animações em vibrações 

As animações gráficas são formas de interações que estimulam 

visualmente o estudo de determinado fenômeno. Com o uso dos roteiros e a 
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interação dos parâmetros físicos propõem-se facilitar o estudo de determinado 

sistema.   

5.1.1 Simulação de uma onda 

 

A equação de onda pode ser definida pela fórmula: 

𝐹(𝑥,𝑦,𝑡) = 𝐴0. cos(𝑘. 𝑟 − 𝜔. 𝑡)                                (1) 

Onde: 

𝑟(𝑥,𝑦) = √𝑥2 + 𝑦²                                         (2) 

Roteiro 01 
 

reset 
#Definição dos parâmetros na função de onda: 
# T é o período 
# lambda é o comprimento de onda 
# A0 é a amplitude 
# r é a distancia radial em relação à origem 
 
T = 20 
lambda = 4 
K=2*pi/lambda 
omega = 2*pi/T 
 
r(x,y) = sqrt(x**2 + y**2) 
A0 = 1.0 
F(x,y,t) = A0*cos(K*r(x,y) - omega*t) 
 
#Definições da plotagem 
set xlabel 'X' 
set ylabel 'Y' 
set pm3d 
set isosamples  200 
unset surface 
set xrange [-3:3] 
set yrange [-3:3] 
set zrange [-2:2] 
 
#Definições do terminal GIF  
set terminal gif medium animate 120 size 800,600 
 
#Inicio da animação 
set output 'Onda.gif' 
 
# início do loop para construção da animação 
do for [i=1:T]  { 



 
 

13 
 

 

splot   F(x,y,i)} 
 
#Finalizar a animação 
set output 
As Figuras 10 e 11 a seguir mostram imagens instantâneas da animação 

gerada com o roteiro acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Figura 10: Animação da onda para o movimento harmônico simples cena A 

Figura 11: Animação da onda para o movimento harmônico simples cena B 
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5.2 Movimento Harmônico Simples 

 

𝑥(𝑡) = A. 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)                                         (3) 

 

 

Roteiro 02 

 

reset  
set term pdf enhanced color 
set output 'FigMovHarm01.pdf' 
 
set grid 
set key off 
set xlabel 'Tempo (segundos)' font 'Times, 16' 
set ylabel 'Posição da Massa (metros)' font 'Times, 16' 
set title 'Movimento Harmônico Simples' 
 
#parametros físicos do sistema 
#Amplitude do Movimento (em m) 
    Amp = 10    
#Constante Elástica (em N/m) 
     k = 20.0 
#Massa (em kg) 
    m = 3.4  
#Fase Inicial (em rad) 
    phi = 0.0 
set xrange [0:5*pi] 
set yrange [-(Amp + 1.5):(Amp + 1.5)] 
plot Amp*cos(sqrt(k/m)*x+phi) w l lw 2.5 
set out 
 

Figura 12: Resposta do Sistema para o Movimento Harmônico Simples 

 

Fonte: Autor 
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5.3 Movimento Amortecido 

 

A variação temporal da posição é dada por: 

𝑥(𝑡) = 𝐴0. 𝑒
−𝑏.𝑡

2𝑚 . cos(𝜔′𝑡 + 𝜑)                                        (4) 

 

Onde a frequência angular agora passa a depender também do 

coeficiente de amortecimento, de modo que: 

 

𝜔′ = √
𝑘

𝑚
−

𝑏²

4𝑚²
                                                (5) 

 

Roteiro 03 

 

reset  
set term pdf enhanced color 
set output 'FigMovHarm01.pdf' 
set grid 
set key off 
set xlabel 'Tempo (segundos)' font 'Times, 16' 
set ylabel 'Posição da Massa (metros)' font 'Times, 16' 
 
#parametros físicos do sistema 
#Amplitude do Movimento (em m) 
    Amp = 10    
#Constante Elástica (em N/m) 
     k = 100.00 
#Massa (em kg) 
    m = 1  
#Fase Inicial (em rad) 
    phi = 0.0 
#Coeficiente de amortecimento  
    b = 0.01 
#frequencia amortecida 
    w = sqrt( (k/m) - b**2/4/m) 
set xrange [0:150*pi] 
set yrange [-(Amp + 1.5):(Amp + 1.5)] 
set title 'Movimento Amortecido' 
 
plot Amp*exp(-b*x/2/m)*cos(sqrt(w*x+phi)) w l lw 2.5 
set out 

 

 



 
 

16 
 

 

Figura 13: Resposta do Sistema para o Movimento Amortecido 

 
Fonte: Autor 

 

5.4 Movimento Amortecido e Forçado 

 

Para o caso de uma força externa periódica de Amplitude Fmáx, com 

frequência angular wd, a amplitude do movimento pode ser escrita como: 

 

𝐴 =
𝐹𝑚á𝑥

√(𝑘−𝑚𝜔𝑑²)²+𝑏²𝜔𝑑²
                                             (5) 

Roteiro 04 

 
reset  
set term pdf enhanced color 
set output 'FigMovHarm01.pdf' 
set grid 
 
set xlabel 'Frequência Angular da Força Externa (rad/s)' font 'Times, 
16' 
set ylabel 'Amplitude' font 'Times, 16' 
 
#parametros físicos do sistema 
#Amplitude do Movimento (em m) 
    Fo = 1.0 
 #Constante Elástica (em N/m) 
     k = 10.00 
#Massa (em kg) 
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    m = 1  
#    (em rad) 
    wd = 10.0 
#Coeficiente de amortecimento 1 
    b = 0.01 
#Coeficiente de amortecimento 2 
    b2 = 0.05 
#Coeficiente de amortecimento 3 
    b3 = 0.1     
#frequencia amortecida 
    w = sqrt( (k/m) - b**2/4/m) 
 
set xrange [2:4] 
#set yrange [-(Amp + 1.5):(Amp + 1.5)] 
 
set title 'Movimento Forçado' 
 
plot Fo/sqrt( (k - m*x**2)**2 + b**2*x**2 )     w l lw 2.5 title 'b = 0.01',\ 
     Fo/sqrt( (k - m*x**2)**2 + b2**2*x**2 )     w l lw 2.5 title 'b = 0.05' ,\ 
     Fo/sqrt( (k - m*x**2)**2 + b3**2*x**2 )     w l lw 2.5 title 'b = 0.10'  
 
set out 
 

Figura 14: Resposta do Sistema para o Movimento Forçado 

Fonte: Autor
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