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 A primeira tarefa realizada foi o estudo da viabilidade da construção de um computador 

analógico capaz de resolver sistemas baseado em equações diferenciais, como por exemplo o Chua 

hipercaótico [1]. O circuito analógico é composto por amplificadores operacionais (AMPOP) e 

circuitos integrados (CI): AD633 (CI multiplicador) e TL074 (AMPOP integrador). Foi estudado 

também o Regulador de Watt com forçamento senoidal. Novamente a viabilidade de sua 

implementação em um computador analógico foi estudada, principalmente no que tange a gerar 

um pulso senoidal requerido. Haviam duas possibilidades de gerar o sinal: pela placa DAQ 

(aproximando por funções escada) ou construindo um circuito simples baseado no tradicional LC. 

As duas se mostraram inviáveis. A primeira pelo fato da aproximação não ser precisa o suficiente 

para esta aplicação e a segunda pela instabilidade do sinal, que em um sistema caótico afetaria 

consideravelmente nos resultados. Portanto, foi retomado o estudo do sistema de Chua 

Hipercaótico. 

 O estudo iniciou com a reescala de tempo do sistema (respeitando o regime de trabalho do 

AMPOP). Logo após, com o auxílio do software MultiSim, foi construído um esquema do circuito 

a ser construído e simulado seu resultado no próprio software. A construção do circuito física deu-

se logo em seguida e o atrator foi gerado no osciloscópio.   
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