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1) Computação e computadores: Máquina de Turing, Gödel e 
automata celulares.

2) Mapas iterados: Dinâmica de populações e caos.

3) Integração numérica: o pêndulo simples

4) Modelos estocásticos e aleatoriedade: transições de fase e 
epidemiologia no computador

5) Movimento Browniano, difusão e o caminho do bêbado
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Cálculo numérico no computador

● Discretização e números de ponto flutuante
● Aproximações para a derivada
● Integração numérica, erros e convergência
● O mouse óptico como instrumento de medida
● O pêndulo físico e diferentes mecanismos de amortecimento

Ref:“Introduction to Computer Simulation Methods”, H. Gold & J. Toboschnik



  

Representação de números e volume de informação (porquê 10*(0.1)1?)

● Pela capacidade finita do computador, são disponíveis ao programador variáveis com 
 N=32 ou N=64 bits (binary digits).

● Com isso podemos armazenar números inteiros positivos até 2N-1 (em C)
● Em geral, o bit 32 armazena o sinal de um número inteiro x entre -2N-1+1  e 2N-1-1.
● Números negativos são armazenados na notação de complementar de 2:
                                             -x = ~x+1

    Exemplo: Sendo N=8 (por simplicidade),
                           28=00011100 e (-28)=11100011+1=11100100 



  

Representação de números e volume de informação (porquê 10*(0.1)1?)

● Para representar números reais e suas operações com precisão infinita
  precisaríamos de uma quantidade infinita de recursos

Ex: (1/10)
10

=0.1  exatamente.

      (1/10)
2
=0.00011001100110011001...   formando uma sequência infinita.  

●  Números reais são codificados em ponto flutuante 

x=(-1)s(1.MANTISSA)2exp-W

W=127 (N=32BITS) ou 1023 (N=64 BITS)
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Derivada no computador

Expandindo f(x+h) em série de Taylor

Aproximação de ordem h

Aproximação de ordem h^2



  

Solução numérica de equações diferenciais ordinárias: O pêndulo físico

Método de Euler

Método de Euler-Cromer



  

Solução numérica de equações diferenciais ordinárias: O pêndulo físico

Método de Euler-Cromer

Método de Euler

garante conservação de energia por mais ciclos



  

Método de Euler-Cromer
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Diferentes mecanismos de dissipação de energia
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Atrito seco vs. atrito viscoso → decaimento linear vs. decaimento exponencial da energia

“Exponential versus linear amplitude decay in damped oscillators”, M.I. Molina, Physics Teachers, ….



  

● Micro-câmera CMOS (de 16x16 até 30x30 pixels) acoplada a processador de sinais DSP
● ~1500 fotos por segundo analisadas e par (dx,dy) estimado.
 

O mouse óptico como aparelho de medida
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● Micro-câmera CMOS (de 16x16 até 30x30 pixels) acoplada a processador de sinais DSP
● ~1500 fotos por segundo analisadas e par (dx,dy) estimado.

● No linux: dados são enviados para devide /dev/input/mouseX onde X pode ser 0,1,.....
                Para testar:  $> cat /dev/input/mouse0 e movimente o mouse...

O mouse óptico como aparelho de medida

● A cada movimento3 pacotes de 1 byte (8bits) cada é lido por um programa em C 
    fread(b,sizeof(char),3,fmouse); 

http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/

● O primeiro byte informa sobre botões pressionados, sinal de dx e dy e possíveis overflows.
● O segundo byte carrega informação em 9 bits (notação complemento de 2) do valor de dx.
● O terceiro byte carrega informação em 9 bits (notação complemento de 2) do valor de dy.

● O comando fread é blocante: enquanto mouse não envia dados o fread fica em modo espera
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