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O início do projeto de Iniciação Científica se deu pelo estudo da dissertação de mestrado 

do David Willian Cordeiro Marcôndes [1], para o melhor entendimento sobre o assunto e estudo 

da técnica de computação analógica. 

Posteriormente, a partir de 19 equações diferenciais de sistemas caóticos estabelecidas 

pelo artigo de James C. Sprott [2], foram desenvolvidos os circuitos eletrônicos correspondentes 

as mesmas no software MultiSim para analisar o comportamento dos circuitos e decidir através 

das simulações os ajustes necessários nos valores dos componentes, capacitores e resistores, 

assim como a necessidade de reescalonamento do circuito. Isso se faz necessário para que o 

circuito se adeque aos limites da faixa de operação dos circuitos integrados, CI’s, utilizados, 

AD633 e TL074. Os limites da faixa de operação dos CI’s podem ser encontrados nos Datasheets 

dos componentes [3,4]. Considerando que qualquer pequena perturbação no sistema pode alterar 

significativamente os resultados no estudo da dinâmica caótica de sistemas não lineares, é 

necessário o uso de algumas técnicas que minimizam os erros de forma geral, como o uso de 

filtros. 

A partir da prática das técnicas citadas, foi desenvolvido, em conjunto com o mestrando 

Anderson Hoff, o sistema Muthuswamy-Chua. 

 

Fig. 1. Equações do sistema Muthuswamy-Chua 
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Fig.2 Esquema elétrico do circuito de Muthuswamy-Chua 

 

 
Fig.3 Atrator caótico do circuito de Muthuswamy-Chua 
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