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  O objetivo do trabalho foi a construção de circuitos osciladores baseado em eletrônica 
analógica, com auxílio dos amplificadores operacionais na configuração integradora, para assim, 
executar a computação analógica; ou seja, a resolução do sistema de equações diferenciais de 
primeira ordem acopladas, no tempo. Tais equações que se encontram na Ref. [1], e estão listadas 
abaixo: 
 
 
 

(1)  
 
 

 
   
no qual o sistema possui quatro graus de liberdade, sendo que, cada grau correspode a uma 
variavel dinamica do sistema de Chua hipercaótico, quatro parâmetros (“α”, “β”, “γ” e “s”) 
disponiveis para varredura do espaço de parâmetros, como segue na Ref. [2]. Foi fixado as 
constantes a = 0.03, c = -1.2, os parametros α = 30, β = 50, sendo o foco a varredura do espaço de 
parametros ao longo dos parametros“γ” por “s”. 
  Usando topologias conhecidas de amplificadores operacionais [3], construímos um computador 
analógico e projetamos os primeiros testes experimentais com o auxílio do software NI 
MULTISIM. Foi necessário reescalar o circuito [4], fazendo uma mudança de variáveis (x’= 

x/10; y’= y/10, z’= z/10, w’= w/10) pois as tensões nas saídas dos circuitos integrados 
multiplicadores AD633JN [5], e dos circuitos integrados responsáveis pelos amplificadores 
operacionais TL074CN [6], excediam as tensões prescritas em seus respectivos datasheets. 
  Segue na Fig. 2 o esquema elétrico do circuito de Chua hipercaótico com a reescala 
implementado no software NI MULTISIM. 
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Fig.2 Esquema elétrico do circuito de Chua hipercaótico e o atrator associado 

caótico double scrol no espaço de fases ao longo do plano “x” por “y” no 

osciloscópio, para os parâmetros γ = 0.1 V e s = 0.1 V. 

 

Numericamente foi simulado via o software Python e comprovado que as suas trajetorias no 
espaço de fases dos atratores com a re-escala não excedia o valor nominal previsto nos datasheet 
dos circuitos integrados. Assim é posivel executar a montagem via protoboard do circuito de 
Chua hiper-caótico e varrer o espaço de parametros experimental. Segue abaixo a figura 3: 
 

 
Fig.3 Atrator obtidos via Python para os parâmetros γ = 0.1 V e s = 0.1 V com a 

reescala efetuada das variáveis dinamicas.   
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